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IMPORTANT

Aquest setmanari no accepta com a seues les opinions
expressades pels col·laboradors, que tenen l’exclusiva
responsabilitat del text publicat amb la seua firma, ni es
fa responsable de l’autenticitat de la publicitat. Vinaròs
agraeix totes les col·laboracions, però adverteix
que els originals a les diferents seccions no podran
sobrepassar les 25 línies de lletra Times New
Roman (cp.12), excepte en el cas de partits
polítics amb representació municipal que
tenen assignat un espai fixe. En l’original, hi
haurà de constar la firma i figurar el nom, cognoms,
domicili, telèfon, fotocòpia del DNI de l’autor, o bé,
en el cas d’entitats, del representant responsable.
No s’admetran pseudònims. La direcció no es
compromet a publicar les col·laboracions que
arriben després del dimarts a les 13 hores.
Per correu electrònic:
diariet@vinaros.org , usb, cd, i, en última
instància, en paper.
Els escrits que requerisquen resposta sols
s’admetrà un torn de rèplica.
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Comença l'execució de la residència municipal
El nou espai comptarà amb 145 places públiques i la creació de 75 llocs de treball, d’un complex que es construirà a sobre
del Centre de Dia en un termini de 18 mesos.

L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, acompanyat per la
presidenta d'Onada Cinta Pascual i l'arquitecte
responsable del projecte, Pep Selgar, ha presentat la
residència municipal que es construirà al mateix edifici del
Centre de Dia. Un espai que tindrà 145 places públiques
amb l'objectiu d'oferir un servei familiar i proper per a les
persones majors que necessiten assistència.
L'alcalde Pla ha destacat que després d'anys de treball
per fi el projecte serà una realitat gràcies a la feina feta
des de l'equip de govern, tècnics municipals, conselleria
i representants de l'empresa Onada, encarregada de
gestionar les instal·lacions. En aquest sentit, ha detallat
que "la residència es va haver d'endarrerir tres mesos
degut a canvis de la normativa per part de la Generalitat
Valenciana, un temps que va servir per revisar tot el
projecte i introduir importants millores per garantir un
servei de qualitat als usuaris".
Pla ha insistit que la residència serà una peça més dels
Serveis Socials municipals on es podrà atendre a persones
majors que necessiten d'una atenció constant o veïns que
només precisen assistència durant un temps puntual, ja
siga per malaltia o qüestions familiars. L'alcalde remarcava
que "tenim una societat cada vegada més envellida, com
a conseqüència de l'augment de l'esperança de vida i per
tant una societat com Vinaròs necessita d'una residència i
Centre de Dia per oferir una atenció a aquestes persones".
La presidenta d'Onada, Cinta Pascual, agraïa la feina
de l'Ajuntament i tècnics municipals, però en especial

a l'alcalde Pla per la seva constant col·laboració amb
el projecte. Segons ha detallat la residència suposarà
la creació de 75 llocs de treball, a més d'una escola de
formació. En aquest sentit, destacava que "sobretot es
buscarà personal de Vinaròs, perquè s'ha demostrat que
si les persones que ofereixen l'atenció són coneguts per
part dels usuaris, llavors els genera una major satisfacció i
sobretot sensació de familiaritat".
Pel que fa a la residència ha explicat que s'ha volgut crear
un espai proper i familiar amb unitats de convivència, així
també com unes habitacions càlides amb possibilitat de
poder canviar, tant la decoració com els mobles per sentirse com a casa.
Per la seva banda, l'arquitecte responsable del projecte,
Pep Selgar, ha insistit que replantejar la residència per
adaptar-la a la nova normativa de la Generalitat ha
suposat aplicar importants millores, com la creació de
terrasses, passadissos més amplis i la instal·lació de més
lavabos, així com ascensors més accessibles i amb major
capacitat, tot en un espai obert i confortable.
En referència a les obres ha explicat que suposaran una
dificultat afegia perquè la residència es construirà a sobre
del Centre de Dia, per tant els treballs s'hauran d'executar
amb les menors molèsties possibles als usuaris actuals.
En aquest sentit comentava que sobretot es treballarà
amb mòduls prefabricats i es concentraran les feines
més importants els caps de setmana, amb l'objectiu de
finalitzar totes obres en un termini de 18 mesos.

Agricultura informa que renovarà les targetes
mediambientals dels vehicles agraris
La renovació de la tarja es farà a través del quartell de la Policia Local aportant l'actual identificació per canviar-la per la
nova que estarà vigent fins a finals 2020.
La Regidoria d'Agricultura ha iniciat el procés per a
renovar les targetes mediambientals dels vehicles agraris
i seguir garantint la identificació correcta dels propietaris i
treballadors de les finques. Recordem que la tarja va entrar
en vigor al 2016, a través de la iniciativa impulsada per la
mateixa Regidoria, per facilitar a les forces de seguretat la
tasca de vigilància al camp.
El regidor de l'àrea, Jordi Moliner, ha destacat que "a la
proposta també es van afegir els municipis de Sant Jordi,
Càlig, Peníscola, Alcanar i Benicarló per tal de crear una
targeta d'àmbit intercomarcal per identificar d'una forma
senzilla els propietaris o treballadors de les finques per
part de les forces de seguretat, amb la finalitat d'ajudar a
prevenir els robatoris al camp".
Moliner ha explicat que per a fer la renovació caldrà
adreçar-se fins al retén de la Policia Local, de 9h a 14h,
entregar la tarja vella i llavors rebran la nova identificació,
que hauran de col·locar de nou en el vehicle, amb vigor
fins a finals del 2020.

Pel que fa a les dades, actualment hi ha 220 targes
repartides entre els propietaris amb finques dintre del
terme municipal de Vinaròs. Moliner insistia que cal fer
el canvi de la targeta per continuar facilitant la tasca
d'identificació a les forces de seguretat i així puguen tenir
una major efectivitat per lluitar contra els robatoris en
l'àmbit rural.
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Vinaròs presenta els actes que ha programat
en motiu del Dia Internacional de la Dona
La regidora d'Esports i Educació, Begoña López,
amb la regidora d'Hisenda, Maria Cano i la
regidoria de Benestar Social, han presentat els
actes que ha previst l'Ajuntament per a celebrar el
Dia Internacional de la Dona el proper 8 de març.
Cal destacar que la programació s'ha confeccionat
de forma conjunta entre el Consell Municipal
d'Esports, Femme Força, Fundació Caixa Vinaròs
i el mateix Ajuntament, amb una agenda plena
d'actes des del 28 de febrer fins al 16 de març, tot
amb l'objectiu de donar més visibilitat a les dones.
La regidora López ha repassat tot l'agenda
destacant que enguany per segona vegada
consecutiva es faran els monòlegs creats i
interpretats per dones gràcies a la col·laboració de
l'Aula Municipal de Teatre i el grup de les Mil i Una.
Així mateix afegia que els dies 7 i 9 de març es farà
un cicle de curtmetratges dirigits per directores,
a més d'exposicions, projeccions de pel·lícules i
conferències.

Un dels actes més destacats serà la xerrada que
s'oferirà el dia 14 de març a la casa Membrillera
amb títol "Juntes millor" per al foment de
l'esport dintre d'un estil de vida saludable, però
sobretot per donar suport a totes les dones que
competeixen de forma professional, però no reben
el reconeixement que es mereixen pel simple fet
de ser dones.
López ha remarcat que els actes més destacats es
faran el 8 de març amb una perfomance visual que
oferirà Femme Força Vinaròs a la plaça Parroquial,
a més de la concentració i manifestació que es
farà la mateixa tarde per a reivindicar els drets de
les dones i sobretot donar una major visibilitat.
En aquest sentit, demanava la participació de la
ciutadania per fer una marxa multitudinària pels
carrers de la ciutat.
Per la seva banda, la regidora d'Hisenda, Maria
Cano, ha remarcat que "encara cal seguir
reivindicant el paper fonamental de la dona dintre

de la societat i activitats com aquestes són bàsiques
per aconseguir-ho." Pel que fa a la programació ha
explicat que per al 15 de febrer es farà una nova
edició d'Emprenem en Femení, aquesta vegada,
amb una xerrada motivacional per a les dones
emprenedores que vulguen posar en marxa una
idea de negoci o per a empresàries ja consolidades
que desitgen compartir les seves experiències.
Per acabar, tant López com Cano, han convidat
a tota la ciutadania a participar en els actes que
s'han programat per al Dia Internacional de la
Dona, del 28 de febrer al 16 de març, per donar la
visibilitat que es mereixen i sobretot per reivindicar
els drets femenins. Tot el programa el poden trobar
a l'Oficina de Turisme.

El Partido Popular incorpora a
Manolo Celma para su candidatura
a las elecciones
Manolo Celma, expresidente de
COCEMFE Maestrat, es la primera
de las incorporaciones que el
Partido Popular ha anunciado para
su candidatura a las elecciones
municipales del 26 de mayo.
Los populares han destacado de
Manolo Celma "su constancia,
capacidad de trabajo e interés por
las necesidades de las personas,
cualidades que hacen que se

identifique plenamente con la
propuesta que el Partido Popular
ofrecerá a los vinarocenses de cara
a la próxima legislatura".
El candidato popular, Juan Amat,
señalaba que "la incorporación de
Manolo Celma a nuestro equipo
supone sumar a una persona con
amplio conocimiento de nuestra
ciudad y acreditada conciencia
social".

Femme Força prepara una performance visual per denunciar el volum
de violacions en el Dia Internacional de la Dona
Els actes commemoratius del Dia Internacional
de la Dona, que tindran lloc del 28 de febrer
al 16 de març, comptaran amb la projecció
d’una performance visual organitzada per
Femme Força Vinaròs i la reproducció de dos
curtmetratges dirigits per dones el dia 8 de
març. La performance que ha preparat Femme
Força també tindrà lloc els dies 7 de març
(també en la plaça Parroquial) i el 9 de març en
horari de matí i tarda, i aquest dia es reproduiran
a la plaça Sant Antoni altres tres curtmetratges
dirigits per dones. La jornada del 9 de març
conclourà amb un concert dels grups Paula
i Bastian i Escarlates en la plaça Sant Antoni.
Lara Doménech, representant de Femme Força,
va explicar que “hem intentat aconseguir el
4

màxim de participació possible en la vaga” i
que la temàtica de denúncia en la qual s'han
centrat aquest any “són les agressions sexuals
i la violació, i d'aquí la performance visual que
hem realitzat en col·laboració en moltes dones
de Vinaròs que han volgut participar i que
representa el volum de denúncies per violació
que tindríem en un any. Estem parlant d'unes
4 denúncies diàries segons les dades, la qual
cosa sumaria 1460 denúncies de violació a
l'any, i en el vídeo es veurà una successió de
cara que representarien aquesta quantitat de
dones. Volem representar aquest volum, i les
dones que apareixen en el vídeo el que fan és
sumar-se al col·lectiu de víctimes i denunciants
subjectant un cartell que posa ‘Podria ser jo’”.
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REAPERTURA EN

CACHEMIR

Ya tenemos
el avance de
primavera
¡¡ Ven a visitarnos !!

964 40 79 82

San Francisco 82 izqd. VINARÒS

Vinaròs celebra la primera edició de la "Nit per la Igualtat
i la Diversitat" per Carnaval
La nova proposta ha estat impulsada per Femme
Força Vinaròs i el col·lectiu Castelló LGTBI, amb
el suport de l'Ajuntament amb l'objectiu de
fomentar la igualtat, respecte i llibertat sexual.
Redacció
El Carnaval de Vinaròs d'enguany començarà
amb la NID (Nit per la Igualtat i la Diversitat),
una vetllada on es reivindicarà la igualtat real
entre les dones i els homes, així com la dignitat
de les persones LGTBI. Serà una nit festiva on
es pretén mostrar, únicament, que un altre oci
nocturn és possible: més igualitari, més inclusiu
i més divers. La revetlla estarà conduïda per
Conxa Perruca, dona lesbiana visible a la nostra
ciutat des de fa molts anys, i comptarà amb
l'actuació de l'artista Miss Rose, una discjòquei
de referència en el món LGTBI i a la Comunitat
Valenciana.
El regidor de Govern Obert, Hugo Romero, ha
destacat que "des de l'Ajuntament sempre
donarem suport a iniciatives com aquesta que
suposen introduir el respecte, la tolerància i
la igualtat cap a la diversitat sexual, sobretot
dintre de l'oci". En aquest sentit, convidava a
tots els veïns a participar en la NID que es farà
el proper divendres 22 de febrer, una vetllada

oberta a tot el públic amb ganes de gaudir de la
festa des de la fraternitat i igualtat.
Cal destacar que durant la revetlla les cançons
sexistes, masclistes i discriminatòries brillaran
per la seua absència, en un espai segur per a les
dones i les persones LGTBI, sobretot serà una nit
per a l'apoderament de les dones i l'orgull de les
persones LGTBI.
A més, durant aquestes festes, els col·lectius
Femme Força i Vinaròs LGTBI muntaran Punts
Morat i LGTBI en el Palau Imperial del recinte
del Carnaval, per a atendre qualsevol agressió
masclista o LGTBIfobica i per a informar sobre
polítiques d'igualtat, visibilitat del moviment
feminista i accions de promoció de la salut
sexual i reproductiva.
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Obres i Serveis instal·la un nou parc infantil al passeig Fora del Forat
En total la regidoria ha destinat gairebé 210.000€
al llarg de la legislatura per a la renovació i
preservació de tots els parcs infantils de la localitat.
Els xiquets de Vinaròs disposen d'un nou parc
infantil a la zona de joc del passeig Fora del Forat.
Les feines han consistit en retirar els elements
que hi havia abans per instal·lar-ne de nous, on
sobretot destaca un vaixell ple de jocs, així com
la col·locació de noves lluminàries per oferir una
millor visibilitat, perquè els més petits puguen
gaudir d'un espai renovat i més segur.
El regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha
destacat que "la renovació del parc era una de
les demandes dels pares que reivindicaven més
elements de joc perquè resultaven insuficients
per cobrir el gran volum de xiquets que cada dia
s'apropa fins a l'espai a jugar". En aquest sentit,
ha remarcat que aquest parc compta amb una
gran afluència de nens, degut a la seva proximitat
amb el col·legi Sant Sebastià i a més durant l'estiu
també compta amb moltes visites de famílies que
s'apropen fins a les taules de pícnic per berenar o
fins i tot celebrar aniversaris.

Alsina assenyalava que aquest és el segon parc
modular que s'ha instal·lat al municipi, el primer
va ser el que hi ha ubicat al carrer de les Camaraes
i després de la bona acollida, l'Ajuntament ha
decidit crear un de nou, en aquest cas al passeig
de Fora del Forat. En aquest sentit, insistia que
s'està fent una zona d'esbarjo referent al municipi
amb el parc de cal·listènia i el biosaludable, a més
també de les taules de pícnic que hi ha ubicades
en la zona enjardinada, que en breu es renovaran
per oferir un millor servei.
Per acabar el regidor feia una crida a la ciutadania
perquè respecte el parc infantil i tots els elements
de joc, recordant que la seva bona conservació és
feina de tots.
Inversions en parcs infantils
Pel que fa a la inversió feta des de la regidoria
d'Obres i Serveis Alsina detallava les feines que
s'han fet al llarg de la legislatura amb una partida
de 15.700€ per a la construcció del parc de la Cala
Punta, així com una inversió de 9.085€ per al que
s'ha creat a Sant Andreu.
D'altra banda el regidor assenyalava que "les

quantitats més importants s'han destinat per al
parc de la Colònia Europa i el modular al carrer
Camaraes, a més de l'adequació de l'existent a la
plaça Espanya que s'ha adaptat per als xiquets
amb discapacitat, amb un partida total de més
de 72.000€". Per últim indicava que també s'han
executat importants tasques per a la millora dels
paviments, reparacions dels elements de joc i
substitució de les tanques amb, un total de 55.400€
per garantir la seguretat dels xiquets.

Vinaròs acull les II Jornades de "La Quarta Pota"
per apropar els Serveis Socials municipals als veïns
El Vinalab ha sigut l'escenari de les II Jornades de
"La Quarta Pota" amb la presència de l'alcalde
de Vinaròs, Enric Pla, que ha sigut l'encarregat
d'inaugurar la trobada, acompanyat pel regidor de
Govern Obert Hugo Romero i el tècnic del Serveis
Socials Antonio Valanzuela. L'objectiu d'aquesta
jornada ha sigut donar a conéixer els programes
i mesures que s'han creat des del Serveis Socials
municipals, a més de conscienciar als veïns
que qualsevol persona pot necessitar ajuda
independentment de la seua situació social.
El regidor Romero ha insistit que "La Quarta
Pota és una campanya per a divulgar i informar
a la ciutadania de tot el treball que s'està fent
des de la Política Social, tant a nivell autonòmic
com local". En aquest sentit, destacava que
des de l'Ajuntament s'ha fet una clara aposta
pels Serveis Socials amb importants inversions
destinades a millorar la qualitat de vida dels
veïns.
Per la seua banda, l'alcalde Enric Pla, ha
assenyalat que "des del primer minut la Política
Social ha sigut un eix bàsic del Govern Municipal,
amb la posada en marxa d'un Pla d'Emergència
Social que ha suposat importants millores per
al servei". Pla detallava al llarg de la legislatura
s'han incrementat les inversions entre un 60 i el
100%, a més d'incrementar el personal més del
100%.

Pel que fa a les prestacions ha assenyalat que
s'ha creat el Centre de la Dona per atendre a les
víctimes de la violència gènere, s'ha posat en
marxa el Punt de Trobada per a les famílies i han
començat les feines de la residència municipal
que disposarà de 145 places públiques, a més de
la generació de 75 llocs de treball. D'altra banda
l'alcalde ha afegit que per part de la Generalitat
s'ha pressupostat el Centre de Dia Juvenil per la
inserció sociolaboral dels adolescents entre els
14 i 18 anys, mentre que també s'han augmentat
les places del Centre de Rehabilitació i Inserció
Social (CRIS) i del Centre de Dia per a majors.
Pla insistia que aquestes han sigut algunes de
les moltes mesures que s'han posat en marxa al
llarg de la legislatura dintre del Pla d'Emergència
Social que ha sigut una realitat gràcies a la gran

tasca feta des del Govern Municipal per garantir
els drets socials dels veïns.
Durant aquesta presentació el delegat del
Consell pel Nou Model Social, Xavier Uceda,
ha destacat que "Vinaròs ha sigut municipi
pioner en el nou Model Social que ha engegat la
Generalitat". En aquest sentit, remarcava que els
Serveis Socials són fonamentals per l'estat del
benestar i la nova llei aprovada al Consell obliga
a crear uns pressupostos on la primera partida
s'ha de dotar al departament.
Al llarg de la jornada desenes de veïns s'han
apropat fins al Vinalab per assistir a les diferents
xerrades que s'han realitzat amb l'objectiu de
donar a conéixer que són els Serveis Socials
i les prestacions que ofereixen per a la millora
qualitat de vida de les persones.

Fomento inicia una actuación urgente de reparación de blandones de la N-238
A pesar de que está aprobado el expediente de información
pública del proyecto de trazado para reformar la N-238 desde
Vinaròs hasta su enlace con la AP-7, el Ministerio de Fomento
inició ayer unas obras de bacheo urgentes en algunos
puntos kilométricos debido al gran deterioro que sufre este
tramo. El concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento
de Vinaròs, el socialista Guillem Alsina, realizó las gestiones
con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana,
Juan Carlos Fulgencio, que visitó recientemente Vinaròs
para hacer una valoración de los tres meses de servicio del
aumento de frecuencias en los trenes, para ver la posibilidad
de que pudiera realizarse esta reparación debido a la
6

gran peligrosidad que presentaba el asfaltado del vial. La
reparación de blandones de esta carretera está previsto que
concluya este próximo jueves.
Hay que recordar que en la actualidad unos 8.900 vehículos
circulan por este tramo, siendo 1.400 de ellos vehículos
pesados, según aforos realizados a finales de 2018.
Este bacheo va a suponer al menos un alivio para todas
aquellas personas que se desplazan por este vial, para el que
próximamente ya está prevista una actuación más integral
de mejora de su seguridad en una longitud de unos 6,5
kilómetros, dotándola de dos carriles de 3,50 m. de ancho y
arcenes de 1,5 metros.
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El PP reclama una actuación urgente en el centro municipal de la tercera edad
Anabel Matamoros: “El tripartito se ha olvidado de nuestros mayores y no atiende sus peticiones”
La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Vinaròs, Anabel Matamoros, ha afirmado hoy
que "la situación de abandono que sufre el centro
municipal de la tercera edad es escandaloso y la
dejadez del tripartito con nuestros mayores es
una demostración más del agotamiento de un
proyecto que está acabado".
Matamoros ha exigido al tripartito "que
solucione los problemas de la calefacción, que
reponga las cortinas del centro que están en un

estado tercermundista, que se ponga las pilas para
adjudicar el contrato del bar que lleva más de cinco
meses cerrado y no puede seguir lastrando el día a
día del centro".
Los populares han informado también que
"nos hemos reunido con los responsables del
centro municipal, con muchos socios, y todos
coinciden en la dejadez de un gobierno local que
no se preocupa por nuestros mayores y que no los
tiene en cuenta ni los escucha".

Finalizaba la concejala popular asegurando que
"el compromiso del Partido Popular con nuestros
mayores es claro, firme y demostrable con
nuestra gestión cuando hemos gobernado y por
ello si el tripartito sigue sin atender las necesidades
del centro municipal de la tercera edad será
el gobierno del Partido Popular quien, a partir del
mes de mayo, ponga de nuevo en valor un espacio
vivo, dinámico y confortable".

El PP pide una solución ante los problemas en nefrología
en el hospital de Vinaròs
El Partido Popular de Vinaròs, a través de su
portavoz y candidato a la Alcaldía, Juan Amat,
ha denunciado "la situación de colapso que vive
el servicio de nefrología en el hospital de Vinaròs
y que en estos momentos impide dar cita a
pacientes que no pueden estar esperando porque
las revisiones de sus enfermedades no se pueden
demorar más".
El servicio de nefrología, según señalan desde el PP
de Vinaròs, ha visto como en los últimos seis meses
han pasado dos facultativos que han permanecido
en su puesto poco más de dos meses cada uno
ellos y como en estos momentos, ante la falta de

nefrólogo, se desplaza uno desde Castellón un día
a la semana, una situación que Amat señala que
"tal y como nos han informado los pacientes no es
suficiente para cubrir la demanda y que se agrava
al conocer que en el mes de marzo no se tiene
previsto por ahora ningún día de consulta".
Los populares acusan a la Generalitat de “continuos
incumplimientos” con los pacientes renales "a los
que “prometieron en abril del pasado año crear
una unidad de hemodiálisis y después de diez
meses nada de nada; prometieron solucionar
el concurso público de diálisis hace más de un
año y todo sigue igual y ahora para culminar los

despropósitos los problemas en las consultas que
tienen a los pacientes con la inseguridad de saber
cuándo podrán ver al especialista".
Amat concluía lamentando "la pasividad de un
tripartito local de Som Vinaròs-Podemos, PSPVPSOE y Compromís que se muestra incapaz de
reclamar a la Generalitat que ponga orden en una
situación que afecta a muchas familias de nuestra
ciudad y que el PP de Vinaròs ya ha trasladado a
nuestro grupo en las Cortes Valencianas para,
nada más llegar al gobierno autonómico, empezar
a buscar soluciones efectivas y duraderas para el
hospital de Vinaròs".
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QUÉ COMER
PARA COMER BIEN

Se celebró con toda solemnidad
la festividad de la “Virgen de Lourdes”

Cap. 21
Perder peso sin perder la cabeza.
Muchas veces cuando hablo de comida
saludable la gente lo asocia a la pérdida de
peso. No siempre van de la mano, como
muchos ya habréis podido comprobar.
Evidentemente para perder peso de manera saludable la
alimentación debe ser saludable. Pero también puedes perder peso
comiendo hamburguesas. Si, si, como lo lees. El problema es en
qué condiciones vas a perder peso y las consecuencias para la salud
que tendrás. También te puedes encontrar con el caso contrario,
puedes engordar comiendo alimentos la mar de saludables. Sí, sí,
como lo lees (otra vez).

Salvador Quinzá Macip

Cada persona es un mundo y pueden haber muchos factores
que influyan en el peso, pero una cosa es esencial, el déficit
calórico. Tiene que haber un gasto calórico mayor (se tiene que
quemar más) de lo que se consume. Es decir, tiene que haber una
restricción calórica. Muchas veces esta restricción es excesiva y
durante un corto periodo de tiempo funciona pero luego ya no,
“nos estancamos”. O a veces no es tan excesiva pero si persiste
durante mucho tiempo. En cualquier caso el pensamiento común
es “me engorda hasta el aire”. El cuerpo humano (que es maravilloso
y lo que quiere es sobrevivir) se adapta al medio. Es decir, si tu no le
das la energía suficiente, gastará menos energía. Además, como es
tan listo, el día que le das más energía de lo habitual (por ejemplo
con una pizza), se comporta como un cactus guardando todas las
reservas (en forma de grasa) para cuando las podamos utilizar. Y el
truco del almendruco se va al traste.
Este es uno de los motivos más habituales por los que haciendo
dieta dejas de conseguir objetivos de peso. Repito que hay que
valorar cada caso concreto por separado pero si te ocurre esto
piensa que puede ser el motivo.
¿Cómo podemos solucionarlo? Fácil… A mover el culo!!! La
manera más eficaz de perder peso es haciendo ejercicio físico. No
es mi campo por lo que os recomiendo poneros en manos de un
profesional pero os adelanto que el “cardio” sirve para más bien
poco. Coge pesas y ponte a trabajar fuerza (bajo la supervisión de
una persona especializada) y combínalo con ejercicio aeróbico.
Pero la evidencia de que el deporte de fuerza ayuda a perder grasa
es aplastante
El caso contrario, que hemos comentado al principio, también
puede ocurrir. Comer súper saludable y no conseguir perder peso
porque nos estamos pasando de calorías. Una tostada de aguacate
con huevo y semillas de chía es saludable, pero también es calórico.
Hay alimentos que tienen mucha densidad calórica y si tu objetivo
es la pérdida de grasa quizás no te vaya bien consumirlos con mucha
frecuencia. Es cierto que los alimentos grasos (como el aguacate y
los frutos secos) sacian más. Pero no debemos olvidar la ansiedad
que te produzca el hecho de estar a dieta. Es mejor entonces que
elijas alimentos que puedas comer en mayor volumen, como las
verduras.
Si necesitas ayuda no dudes en contactar con un profesional.
Carla Escuder Marcos, Dietista-Nutricionista
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La “Hospitalitat de Ntra. Sra. de Lourdes”
en nuestra ciudad de Vinaròs, tiene
por norma, el celebrar esta fiesta en el
sábado siguiente de la celebración de
la onomástica de la Virgen, el día 11 de
febrero, el lunes de la anterior semana. Al
día siguiente se celebraba el encuentro
diocesano en Tortosa.
Debidamente anunciado el acto, muchos
devotos de la Virgen nos reunimos en la
Arciprestal de “La Asunción” el pasado
sábado para celebrar tan entrañable
memoria.
En misa oficiada por mossèn Emilio
Vinaixa Porcar, párroco de “La Asunción”
y canónigo de la Catedral de Tortosa,
transcurrió el primero de los actos, la
celebración de la Santa Misa, con un
recuerdo especial a los fallecidos devotos
de la Virgen, y que tan solo unos días
antes, algunos habían.
Al finalizar la misma, se procedió a la
procesión con el Santísimo saliendo de
la iglesia por la puerta lateral “plateresca”,
pasando por la Plaza Parroquial y
entrando de nuevo en el templo. El
acompañamiento con los farolillos
encendidos y el canto del himno de la
Virgen de Lourdes, nos trasladaban por
momentos, a aquella bella ciudad del sur

de Francia, de nombre Lourdes, donde
hace ya muchos años, allí se apareció la
Virgen a los pastorcillos.
Mossèn Emilio procedió a la bendición
con el Santísimo a todos los asistentes,
y con los cantos del himno y con el
levantamiento de los farolillos al estilo
del mismo recinto de Lourdes, se daba
por finalizado este emotivo acto.
Por supuesto que los que allí nos
reunimos, e incluso, los que por diversos
motivos no pudieron estas presentes,
a cada uno de nosotros le dice alguna
cosa este recuerdo. A mí me recuerda mis
años de asistir cada año como voluntario
(brancadier), de estar muchas horas al
día con los enfermos, y de realizar las
visitas que se podían, fuera de servicio,
a la Virgen. Recuerdo con añoranza y
con mucho cariño cuando al finalizar la
jornada, a altas horas de la noche nos
poníamos delante de la gruta, y con la
mirada fija en la Virgen, nos acordábamos
de nuestra familia en España, sobre
todos de los enfermos…La poca luz, el
recogimiento, el silencio casi total solo
escuchando las olas de las aguas del rio
Gave que bordea la gruta, hacían estar
en un clima, del que seguro, muchos de
nosotros en la vida olvidaremos.
Hasta el próximo año.
¡Viva la Virgen de Lourdes!
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XERRADA-COL·LOQUI
XERRADA - COL·LOQUI
BIBLIOTECA VINARÒS
DIMECRES 27 DE FEBRER
19H

DIMARTS 26 FEBRER
19H
FORTES

ASSEMBLEA
8M
CASTELLÓ

·

Us convidem per el proper dimarts, 26 a les 19 h. al Saló d’Actes de la
Biblioteca, on companyes que participen en la organització del 8 de Març,
exposaran els motius que entenem per convocar novament una jornada
de lluita. Aquest dia 8 de març, cada una posarà per davant, allò en que es
sent més identificada, ja sigui personalment o be, per solidaritat amb altres
dones.
LABORAL, no sols per la desigualtat salarial, també per la violència masclista
soterrada però important quant s’exerceix de manera intimidatòria i abusiva,
davant de dones que, no es poden permetre quedar-se sense feina.
DE CURES, amb aquelles, que havent treballat tota una vida, sense salari
però que en hores es quantifica com el 10% del PIB (de la riquesa d’un país).
Treball que te un preu, quan és fet per una empresa, és invisible, quan es
per la família ,tot i que moltes vegades, és fa fóra de la jornada laboral. Pitjor
aquelles, que no han cotitzat mai o ben poc i hauran de perpetuar-se com a
econòmicament dependents d’algú.
ENSENYAMENT, malgrat l’entrada de dones a les aules i a les carreres superiors,
això no s’ha vist compensat, ni en treballs ni llocs de responsabilitat. Només
cal veure, els percentatges de càrrecs en els llocs de poder que ocupen les
dones dins dels diferents departaments.
CONSUM, per què tenim que seguir pagant per la quantitat de bosses,
envasos i plàstics que apart d’omplir-nos la casa, hem de reciclar per tornar
a consumir ? No seria millor que d’entrada, ens estalviéssim tot aquest anar i
vindre amb el que ens estem carregant el planeta ?
Que nosaltres tenim un gran poder d’intervenció si ens ho proposem,
és inqüestionable i com diuen unes companyes “ VOLEM DEIXAR DE SER
NOTICIA PER A FER HISTÒRIA” Juntes ho aconseguirem. Participa i si et
quedes a casa, que sigui la teva decisió però no deixis que ningú ho faci per
tu.
Assemblea 8 M.

La asociación de
Peluquerías de
Vinaròs, se desplazó
este fin de semana
hasta Valencia para
asistir a la feria del
sector Beauty Valencia

9

23 febrer de 2019

La imposició de bandes a les reines
Vinaròs va viure dissabte el primer dia del Carnaval
2019, just una setmana abans dels grans actes
com la gran gala de reines i a 15 dies de les
desfilades que protagonitzaran les comparses. La
jornada va iniciar la primera setmana festiva. Les
protagonistes van ser sens dubte les representants
majors i infantils de les comparses, que després de
rebre la seva banda, ja exerceixen com a reines.
Al matí va arribar l'emissari de l'emperador
Carnestoltes, de nom Ping Pang Pong, ja que
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cal recordar que “la Xina” és la temàtica central
d'aquest any, i es van repartir programes de la
festa. A la tarda va tenir lloc l'obertura de la porta
del Palau Imperial del Carnaval de Vinaròs, que
albergarà molts esdeveniments al llarg d'aquests
dies. L'envelat es va omplir de gent per a presenciar
l'acte de la imposició de bandes a les reines infantils
primer i a les majors després. La presentació va
ser a càrrec de Juanjo Bas, en absència de l'actor
vinarossenc Anthony Senén, que per motius

personals no va poder acudir. Les bandes van ser
imposades per l’alcalde, Enric Pla, el regidor de
Festes, Marc Albella i el president de la COC Abilio
Segarra. Una vegada conclosa la imposició de
bandes, es va iniciar una cercavila pel centre de
la ciutat amenitzada per una xaranga i totes les
reines i comparsers. A la nit va tenir lloc l'habitual
gran sopar en honor de les reines, elaborat i servit
per l'Associació d'Hostaleria de Vinaròs i amenitzat
per l'Orquestra Vendetta.
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Arribada de Ping Pang Pong, l'emissari de l'emperador Carnestoltes

L’arribada de
l’emperador
Carnestoltes, el pregó i
la imposició del corbatí
L'Emperador Carnestoltes ja té les claus de
Vinaròs i governarà fins al pròxim 4 de març.
Després de l'aclamat acte de la imposició de les
bandes i el sopar en honor a les reines de les
comparses del dissabte, diumenge a la tarda el
Carnestoltes es va coronar amb magnificència i
davant milers de vinarossencs. A les cinc de la tarda
es van concentrar les reines, comparsers i estendards
i públic en general en el passeig marítim, enfront
de l'Oficina de Turisme. Va ser en el passeig Sant
Pere on es va donar la benvinguda a l'Emperador
Carnestoltes, tot d'acord amb la temàtica de la
Cultura Xinesa que tot ho impregna aquest any al
ser la escollida per a l'edició, i una mica més tard, en
l'Àgora del passeig, Marc Méndez, va pronunciar el
pregó d'aquesta edició de la festa. Méndez va tindre
un sentit record per a la desapareguda i tan estimada
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comparsa Les Agüeles, i va fer un repàs irònic per
la carència d’algunes infraestructures municipals a
Vinaròs, fent comparacions amb poblacions veïnes.
A continuació, va tenir lloc la imposició del
corbatí 2019 als estendards de les 30 comparses
que aquest any integren la festa, i tot seguit
l'Emperador Carnestoltes, acompanyat de tot el
seu seguici va arribar a la plaça de l'Ajuntament,
on va concloure l'acte de la seva arribada amb
una espectacular batukada i la hissada de la
bandera del Carnaval. Aquests actes van comptar
amb la participació de Ball de Dimonis, Esmuvi
Batucada, Els Povals i Drag del Templo Luz Serena.
Posteriorment, cada comparsa va deixar el seu
estendard a l'Auditori Municipal Ayguals de Izco
perquè formin part d'una exposició amb temàtica
del carnaval al Mercat Municipal.

23 febrer de 2019
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El carnaval de Vinaròs viatja en tren en busca de turisme
Renfe i l'Ajuntament de Vinaròs han presentat una
exposició de fotografies sobre el Carnaval de Vinaròs a
l'interior de dos trens de Rodalia i Mitjana distància nous
i totalment adaptats, amb un públic potencial de fins
a 80.000 passatgers de la línia Alacant-Villena i la línia
de rodalia de l'àrea metropolitana de València i la de
València-Tortosa. D'aquesta manera, els viatgers podran
gaudir d'aquesta mostra fins al pròxim 10 de març.
L'exposició compta amb una col·lecció de 66 fotografies
amb formats diversos que mostren com es viuen els
grans moments del nostre carnaval, com la gala de
reines i les desfilades de l'últim cap de setmana en la
capital del Baix Maestrat. “Es tracta d'una col·laboració de
finalitat turística que pretén posar en valor i difondre el
carnestoltes de Vinaròs, festa d'interès turístic autonòmic,
en tots aquells usuaris que utilitzen aquest servei al llarg
del territori valencià”, va explicar el regidor de Festes,
Marc Albella, que va lloar l'interès mostrat per Renfe i
la col·laboració dels fotògrafs de la ciutat en la mostra.
L'espai expositiu equival a 250 metres lineals.

Ferran Forner del col·legi Manuel Foguet,
guanya el concurs de dibuix de Carnaval
Vinaròs va procedir dimarts a les 18 hores al lliurament dels premis del concurs de dibuix del carnaval
en el recinte del mercat de la plaça Sant Agustí. Un
concurs que va guanyar Ferran Forner, alumne de 5è
de Primària del col·legi Manuel Foguet, el dibuix del
qual serà el que representarà el cartell anunciador de
la desfilada infantil. Va realitzar el lliurament dels pre-
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mis la regidora d'Educació, Begoña López, el regidor
de Festes Marc Albella i el president de la COC, Abilio
Segarra, davant els molts familiars que van acudir a
aquest acte. Durant la jornada d'ahir va haver-hi molta gent que va adquirir entrades per a les dues gales
de reines (majors i infantils) que se celebraran els dies
23 i 24 de febrer i del concert Forever 80 del pròxim 24

de febrer. Esta setmana el mercat municipal ha estat
escenari de diversos actes relacionats amb el carnaval. El dimecres es va fer un taller d'escriptura xinesa
tradicional a càrrec de An ZhiHong per a tots els públics i el dijous una cerimònia tradicional xinesa del te.
Cal recordar que la temàtica d'aquesta edició del carnaval de Vinaròs és la cultura Xina
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J.Francisco Sanz Vidal,
nuevo Patrón Mayor de la Cofradía
de Pescadores San Pedro
Redacción

J. Francisco Sanz Vidal es un pescador de 54
años. De joven se enroló con el barco de su
padre, el ‘Venancio Stián II’, alternando el arrastre
y cerco. Luego se embarcó con otros barcos. Y
ahora está de tripulante en el bou ‘Katambo’.
Hace tres legislaturas, o sea, 12 años que es
miembro del Cabildo Rector de la Cofradía de
Pescadores ‘San Pedro’, en representación de
la lista social (trabajadores). Y hace dos años,
tras la jubilación del pescador Rafael Flores
que era vicepresidente, acto seguido Francisco
pasó a ocupar dicho cargo, ya que estaba en el
segundo lugar en la lista social.
Porqué decidió presentarse la
elección como Presidente o Patrón
Mayor?
Ha venido así. El hasta ahora Patrón
Mayor, Javier Borrás, vendió su barco,
y los estatutos de la Cofradía dicen
que si un armador no tiene barco, no
puede ejercer como representante
de la lista armadora (propietarios)
en la entidad, y cesa de su
representatividad con el cargo que
ostenta, pasando a ocupar su lugar
el Vice, siempre supeditado a la Junta
General a tal efecto, como así ha
sido, y durante el tiempo que queda
de mandato legislativo, que en este
caso es medio año, ya que se harán
elecciones en todas las Cofradías de
España este 2019.
¿En qué momento se encuentra el
sector pesquero de Vinaròs?
Cada vez son momentos más difíciles,
como lo prueba el goteo de bajas de
embarcaciones desde hace décadas,
y últimamente más aún. No es un
negocio rentable. Prueba de ello son
escasas las generaciones de jóvenes
que toman el timón de la empresa
pesquera de la familia. Por lo tanto,
cuando se jubilan los padres, bien
venden el barco a otros puertos o lo
desguazan.
Quedan solo 8 barcas de arrastre.
¿Qué está pasando con esta
modalidad pesquera?
Esta pesquería sufre grandes ‘plagas’.
Una es el gran coste del gas-oil, y la

otra la burocracia. El combustible
representa el pago de la mitad de lo
recaudado por la pesca, además de
otros novedosos gastos fijos y queda
poco para repartir a la parte, tanto
para los pescadores, como para los
armadores. Y las burocracias, siendo
prueba de ello el diario electrónico
de a bordo, infinidad de reglamentos
con posibles sanciones, constantes
cursos y titulaciones, etc., elevan
en demasía el costo de trabajo y el
económico.
Cuántas barcas de trasmallo y de
cerco quedan en Vinaròs y por qué
situación están pasando.
Hoy tenemos 17 de la xarxa y 3 de
llum, y también lo están pasando
mal, pues a pesar de no ser tan
grande el gasto de petróleo, etc.,
no pueden faenar a menudo por las
inclemencias del tiempo. Luego, los
trasmalleros cuando faenan tienen
que hacerlo muchas horas al día
para que les quede algo de jornal. No
pueden cambiar o alternar a menudo
de pesquera como se hacía hasta
hace poco, perdiendo así jornadas
de pesca. Y los cerqueros se tienen
que ir a faenar fuera por Alicante,
etc., durante toda la semana, ya que
el pescado azul ha desaparecido de
nuestro litoral, con los consiguientes
gastos
incrementados
de
desplazamientos, etc.
Económicamente, ¿cómo está la
Cofradía?

En estos momentos se encuentra
saneada por los reajustes y los
presupuestos
nivelados,
pero
preocupados por los nulos aportes
de peix blau que en años anteriores
eran parte esencial del ejercicio.
¿Hay alguna posibilidad de que
caiga en manos de la gestión
privada?
A corto plazo no, ya que las
concesiones administrativas nos
acaban de ser renovadas por la
Administración.
La lonja tenía que trasladarse.
¿Hay noticias al respecto?
Sería una barbaridad y la Cofradía no
podría asumir la enorme cantidad de
dinero en ello. La presente ubicación
de la lonja-oficinas y fábrica de hielo
cuenta con el beneplácito de los
actuales partidos políticos, pues
los nuevos diseños de trazados del
frente portuario deja como están
ahora la lonja y la fábrica de hielo.
Había armadores que quería
amarrar en la parte nueva del
dique de poniente. ¿Ya se puede?
Si, para las embarcaciones cuando
están en paradas biológicas y no
desarrollan actividad alguna.
Qué objetivos te has fijado para
estos meses como presidente de la
Cofradía.
Como ya pertenecía al Cabildo
se perfectamente la buena línea

marcada por mi antecesor J. Borrás,
e intentaré seguir el legado que ha
marcado durante éstos tres años y
medio. Y más a corto plazo superar
las dificultades que día a día se
nos presenta a las gentes del mar,
como es en estos momentos las
continuas inspecciones de capturas,
las amenazas de desembarcar
los descartes de pescado con los
consiguientes trabajos que lleva, etc.
Qué opinas de la política europea
en materia de pesca.
La UE aplica en el Mediterráneo
medidas y conceptos del Atlántico,
en especial con reglamentaciones
de pesca de altura y nosotros
aquí somos de bajura. También si
nos comparamos con franceses
e italianos vemos que ellos están
autorizados al arrastre pelágico,
etc., y nosotros no, así que partimos
con desventaja y a la larga estamos
perjudicados.
Y por último agradecer a todos
componentes de la Junta General
la muestra de confianza depositada
en mí para ejercer de Patrón Mayor
en la recta final de ésta legislatura,
y muy especial a J. Borrás por su
gran labor al frente de ésta entidad
y más aún, como compañero y
buena persona que en estos años
que hemos convivido y pasado
vicisitudes defendiendo el precario
sector pesquero vinarocense.
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“Sé feliz y mejora tu salud”, charla-coloquio
a cargo de Carmén Cerdá, técnico de Cruz Roja Vinaròs
Salvador Quinzá Macip

El pasado sábado día 16 a las 11 horas y en la “Llar
del jubilat” de la vecina población de Sant Mateu,
la técnico de “Cruz Roja” Asamblea Local de
Vinaròs Carmen Cerdá, impartió una interesante
charla-coloquio bajo el suculento título “Se feliz y
mejora tu salud”-Influencia de las emociones en
nuestra salud física. Esta charla está patrocinada
por Bankia, dentro del “Ciclo de conferencias”
Ni que decir tiene la importancia de esta charla
en el mundo de hoy, la cual fue del agrado de
todos los asistentes y que produjo debido al
tema, una interesante tanda de preguntas sobre
la misma.
Entre las palabras que nos dirigió Carmen,
entresacamos las siguientes:
“Las investigaciones en todos estos últimos años,
han demostrado que lo que prima hoy en día
como: el enfado, el estrés, la ira, los nervios, etc.
no nos llevan a nada bueno, y hay que realizar
un esfuerzo para cambiarlos por otras cosas, con
una mayor calma y paciencia. Estar conectados
no solo con el ordenador y el móvil durante varias

horas al día, si bien estamos conectados con “todo
el mundo”, también estamos físicamente solos,
y físicamente sin capacidad de escuchar y de
compartir.
Por otra parte y viendo estas consecuencias, hay
que ser felices porque es bueno por la salud y
estamos hechos para ser felices, para hacer el bien
a los demás, para estar conectados físicamente
los unos con los otros y para no desanimarnos
nunca, ya que si nos desanimamos no nos puede
llevar a nada bueno. Hay que trabajar en hacer el

Conferència del grup Tràngol "Vinaròs: patrimoni desaparegut" a càrrec
de la Dra. en Història de l'Art, Ester Forner, a l'auditori Carles Santos de la
Fundació Caixa Vinaròs. E.Fonollosa

bien a los demás y conectarnos con el resto del
mundo de forma optimista y buscar la felicidad,
la cual solamente la podremos conseguir de esta
forma, siendo activos, haciendo el bien, tener algo
de tiempo para estar con los tus amigos y poder
hacer un café, o con alguien a quien tú quieres, e
involucrarte mucho en actividades sociales.
Realmente esta charla-coloquio fue del agrado de
todos los que asistimos, y le pedimos a Carmen
Cerdá, que por favor, nos la realice de nuevo en
nuestra ciudad, dado la importancia de la misma.

A la sala Juan Català, es va fer la presentació de la revista Fonoll
nº 24, de l'associació cultural "Amics de Vinaròs". E.Fonollosa

S'ha presentat aquest divendres 15 de febrer a la Biblioteca Municipal de Vinaròs el quadern de la revista Saó del mes de gener (núm. 444): “Maestrat: el país
que volem”. El Quadern és una aproximació a la realitat del Maestrat. En l’acte participà el director de la publicació, Vicent Boscà, el president de Maestrat Viu, el
president de la Coordinadora d’entitats del Maestrat, autors dels articles i el reconegut historiador Joan Ferreres Nos . E.Fonollosa
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CULTURA

Aplaudeix
Vinaròs,
és cultura.

Aplaudix
Vinaròs,
és cultura.

REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, TRADICIONS I
JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS

AGENDA CULTURAL 2019

2

Programació cultural municipal

d'aquest important artista. D'altra banda el
regidor també ha fet especial menció del
concert que oferirà l'11 de març el Cor de la
Generalitat Valenciana a l'església Arxiprestal
amb obres que faran un homenatge a Carles
Santos.
El teatre infantil també formarà part de
l'agenda amb l'espectacle còmic Gretel &
Hansel de “Zum-Zum teatre” premiat amb
el guardó FETEN a la millor interpretació
femenina i millor direcció. Per la seva banda
els amants de la literatura podran gaudir de
les píndoles literàries a càrrec de Mariola Nos
amb els escriptors Carlos Zanón i Alejandro
Palomas. A la programació cultural de Vinaròs
no podien faltar les obres de teatre que han
preparat els alumnes de l'Aula Municipal Teatre
dirigida per Toni Guillot. El grup de les Mil i
Una oferirà la representació Cambio de hábito
(Sister Act), per la seva banda Els Figurants ha
preparat l'obra Passem a publicitat, mentre que
Teatrèmol ens farà gaudir amb Teatremolière.
Per acabar Albella assenyalava que tota la
programació de la nova agenda cultural
es pot consultar als llibrets, que es poden
recollir a l'Oficina de Turisme i també a través
de les xarxes socials. Les entrades es poden
aconseguir de forma anticipada a l'Auditori
Municipal.

1

Programació cultural municipal

Amb el lema “Aplaudeix Vinaròs, és cultura” s'ha
preparat una agenda per a tots els públics amb
espectacles de dansa, teatre, música i literatura.
La regidoria de Cultura ha donat a conèixer
l'extensa programació cultural que ha preparat
per als propers mesos amb espectacles de gran
nivell per aconseguir fer de la ciutat un referent
a la comarca. Per tal d'arribar a tot el públic
s'han preparat obres de teatre infantil per
apropar el món escènic als més petits, música
coral per als melòmans, obres teatrals de gran
qualitat per als crítics més exigents i píndoles
del literatura per als lectors més afamats.
Durant la presentació del nou programa, el
regidor de Cultura, Marc Albella, ha destacat
que al llarg de la legislatura s'ha treballat amb
l'objectiu d'anar augmentant la programació
cultural i també la qualitat dels espectacles,
gràcies en gran mesura, al conveni signat
amb al Conselleria per entrar dintre del circuit
CultuArts, aconseguint situar Vinaròs en la
categoria més elevada per tal d'obtenir majors
subvencions”.
Pel que fa al programa Albella detallava tota
l'agenda prevista destacant sobretot l'obra
de teatre Miguel de Molina al desnudo de la
companyia “La zona”, un espectacle guardonat
amb un premi MAX al millor actor protagonista,
que relata amb una gran intensitat la vida

Programació cultural municipal

Cultura presenta la nova programació d'espectacles
per al primer semestre de l'any

3

REGIDORIA DE CULTURA, FESTES, TRADICIONS I
JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS

AGENDA CULTURAL 2019
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Com tots el anys,
ja tenim aquí el Carnaval

Carnaval o Carnestoltes

Per Hugo Romero

Per Fernando Juan
Ejecutiva local PSPV-PSOE

Com cada any, Sa Majestat
Carnestoltes ha tornat a acudir la
seua cita amb Vinaròs per portarnos el seu regnat de disbauxa,
broma i tot això de la festa que tant ens caracteritza
a la gent d'aquest poble.
També com cada any, des de l'Ajuntament es posarà
a disposició dels veïns, carnavalers i comerciants de
Vinaròs tot el capital humà i material necessari per
a fer possible que durant aquests dies tot funcione
i surta el més perfecte possible una altra vegada.
Com cada any, desenes de milers de visitants
vindran a gaudir de la nostra hospitalitat, civisme
i sentit de la festa, per tornar després als seus llocs
d'origen i convertir-se en els millors ambaixadors
del nostre poble.
Com cada any, totes i tots junts farem possible que
el nostre carnaval torne a ser considerat un dels
millors d'arreu de l'Estat.
Sabem de sobra que tots els punts indicats aquí
dalt, seran una altra vegada una realitat com
passa tots els anys. Però vaja, sempre ens agrada
escriure'ls.
Com també ens agrada saber que, en aquests
temps pareix que de regressió, aquest any el
Carnaval de Vinaròs serà encara més inclusiu,
plural, crític i igualitari que mai gràcies al treball
de diferents associacions cíviques del nostre
territori, les quals aportaran el seu granet d'arena
per recordar-nos que la a la nostra societat encara
li queden algunes actituds per canviar i idees que
millorar.
Perquè com déiem fa un moment, al final hem de
ser els mateixos veïns, carnavalers i comerciants de
Vinaròs qui amb els nostres actes féssem possible
que aquesta festa siga en tots els aspectes, cada
cop millor una altra vegada.

Vaya por delante que en este
artículo no hay intención
ninguna de hablar de nombres e
idiomas. Tampoco de polemizar
sobre nuestra fiesta actualmente más importante.
Pero sí, ahora que entramos de lleno en la
celebración, quizás sea el momento de observar,
compartir y disfrutar, y posteriormente darnos
un tiempo para pensar, reflexionar y, porqué no,
debatir cómo queremos que sean los carnavales
de Vinaròs.
Desde el Partido Socialista de Vinaròs creemos
que es un buen momento para poner encima de
la mesa el actual modelo de carnavales de nuestra
ciudad, no para politizarlos, ya que se trata de una
fiesta que trasciende los partidos, pero se está
palpando desde hace ya tiempo la existencia de
algo que chirría, digamos que desde el punto de
vista externo a las comparsas y, porqué no decirlo,
desde los mismos comparseros y las vicisitudes de
la C.O.C. de este último año.
Como muy bien dice nuestro concejal de
cultura y fiestas Marc Albella en su escrito de
saludo del programa del carnaval, el carnaval
de estructura vertical tiene que pasar a ser de
estructura horizontal. Es hora de innovar, nuestros
carnavales corren el peligro de estancarse, de ser
ya “demasiado tradicionales”. Hay que abrirlos a
toda la ciudad desde el punto de vista físico, pero
también económico, y ser no sólo un motor de
interés turístico.
Pensar, reflexionar y no tener miedo del debate,
puesto que, al fin y al cabo, la sociedad vinarocense
debe construir un futuro, un futuro también
para las fiestas, sobre todo las que tienen mayor
proyección y por lo tanto nos representan a todos.
Visca el Carnaval de Vinaròs!!!

Carnaval Carnaval
Per Jordi Moliner
A
on
vas
Carnaval?. Un any
més
aplega
el
nostre Carnaval, la festa que més gent mobilitza
de totes les que fem a la nostra ciutat, i ja sabeu
que tenim de festes nosaltres. La festa ha patit
una evolució des dels inicis d'aquesta nova etapa.
La gran importància dels lliures, la integració que
donava tindre els casals repartits per la ciutat,
l'originalitat temàtica de les disfresses durant la
desfila o l'espontaneïtat de la festa, van ser claus
per a la rapida progressió, creixement i popularitat
del nostre carnaval. Un colp passat aquella
efervescència amb la idea de "professionalitzarho" i assentar unes bases més duradores
certs canvis, com les casetes o d'introducció
d'una temàtica comú, o la potenciació de
nits temàtiques entre d'altres, el carnaval ha
aconseguit una estabilitat, però ha perdut part
del seu esperit de protesta o imaginativa, girant
cap a unes desfilades a on cada comparsa té unes
línies marcades i prou fixes. Aplegats a aquest
punt cal pensar a on anem i a on volem anar.
Que volem?, unes desfilades amb normes molt
marcades per aconseguir un gran efecte visual
o continuem com ara a on cada comparsa fa el
que vol. És innegable que estèticament el fet de
desfilar amb una coreografia o amb uns vestits
espectaculars és molt més visual i atractiu per
a veure que veure passar 500 membres tots al
munt bevent, fumant o inclús menjant. Aplegats
a aquest punt i debat hem de pensar, estem bé
a on estem? Volem més?, que estem disposats a
sacrificar?. És cert que l'ajuntament destina molts
de diners. Però també és cert que revitalitza i molt
l'economia local. Caldria preguntar que si tots els
que es beneficien del Carnaval col·laboren prou
o només fan caixa. Els que no es beneficien són
els comparseros, quotes, sopars, disfresses, etc etc.
El carnaval ha de ser el que vulguin les comparses
i l'ajuntament ha d'estar al costat. Menció a part es
mereixen els membres de la COC. sempre criticats
i mai reconeguts. Des de Compromís Per Vinaròs
ho tenim clar, el Carnaval ha d'autoregular-se i
no ha de sofrir pressions externes per part ni dels
polítics ni de ningú.

Seguiu al
Vinaròs.News
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Vamos a recuperar la ilusión

S'agafa abans un mentider
que un coix?? (1a part)

Por Lluís Gandía

Per Lluís Batalla i Callau

El

26 de mayo vamos a
www.ppvinaros.es recuperar la ilusión
de vivir en Vinaròs, se
iniciará una etapa donde nuestra ciudad volverá
a liderar nuestra comarca en sectores como el
comercial o el turístico que llevan cuatro años
abandonados a su suerte y sin ninguna iniciativa
desde el Ayuntamiento de Vinaròs.
Vinaròs necesita de un cambio que le dé el impulso
necesario y para ello Juan Amat es la persona
adecuada. Durante estos casi cuatro años nuestro
portavoz ha demostrado conocer la ciudad,
priorizar los temas importantes y no dejarse llevar
por el humo que salía del tripartito con el objetivo
de tapar su desastrosa gestión.
Quedan menos de 100 días y el equipo del Partido
Popular está ya listo para tomar las riendas
de Vinaròs. En este periodo hablaremos de la
auditoría que prometió el tripartito y nunca inició,
recordaremos la mentira del plan de emergencia
social, la subida de impuestos a todos los
ciudadanos después de que el tripartito se subiera
sus sueldos como nunca antes en democracia.
Quienes hace cuatro años se presentaron
inmaculados y sin mochila del pasado ahora ya
tienen un balance que presentar y han demostrado
que sus promesas eran sus sueños pero nada más.
La gestión ha sido deficiente y los vinarocenses
pagaremos sus consecuencias durante los
próximos años.
Por todo ello el Partido Popular presenta a Juan
Amat como candidato a la Alcaldía, para liderar un
equipo en el que cabemos todos porque nosotros
sabemos que todos somos necesarios. Vinaròs
merece un gobierno que tenga claro su proyecto
desde el primer día y que sea eficaz, que anteponga
el interés general a su supervivencia política, que
defienda ante la Generalitat y el Gobierno Central
los intereses de Vinaròs.
La tarea no será fácil y por ello necesitamos que
todos los vinarocenses que deseen un cambio
de verdad se sumen a nuestro proyecto. La
pesadilla de Som Vinaròs-Podemos, PSPV-PSOE
y Compromís solo llegará a su final si el Partido
Popular logra concentrar las esperanzas de los
vinarocenses que no se resignan.
Nuestro programa electoral será fruto de escuchar
y hacer caso a los vinarocenses. Nos hemos reunido
con infinidad de colectivos, grupos y personas que
desean, como nosotros, que las cosas cambien.
Vamos a recuperar la ilusión y lo queremos hacer
contigo. Vamos a dar a Vinaròs el impulso necesario
para que nuestro comercio, turismo, cultura,
deporte, agricultura, pesca o industria sean los ejes
de actuación de los próximos años.
de Vinaròs

- (28/01/2019) : “Enric Pla no
serà el candidat a l’alcaldia
de Tots Som Vinaròs (Podem)”
(31/01/2019,Mediterraneo)
“En Vinaròs, hay dos candidatos Hugo Romero
(número 2 de Tots i Tores Som Vinaròs en 2015)
y el actual concejal David Adell, mientras
que el alcalde, Enric Pla, de Tots i Totes Som
Vinaròs, no se ha presentado y dice que
todavía no ha tomado una decisión sobre su
futuro político. Sí que mostró su deseo de ir
en la lista autonómica. (...) Las votaciones de
primarias son del 1 al 5 de febrero de 2019.”
(12/02/2019)
Matí:
Lluís
Batalla
anuncia
que
renuncia
a
encapçalar
cap llista municipal al maig de 2019
(12/02/2019,
Infomaestrat)
Passat
el migdia:”Enric Pla renuncia a ser
candidato
a
diputado
autonómico
y
repetirá como candidato de Som Vinaròs”
-(Octubre 2018, Diariet de Vinaròs) Hugo
Romero: “ La llista de TTSV (Podem) no es tria
per quatre persones als despatxos”.
S'agafa abans un mentider que un coix?? Al
temps... Però la pregunta ve immediatament:
quina és la situació catastròfica per excel.
lència? Que es presente Pla com alcaldable?
Que es presente Romero? Més catastròfic?!?!
Que Moliner puga ser alcalde? Què puga serho Alsina? Crec que estem en portes, vistos
els actors, d'una Mesa de contractació on es
busque una empresa privada que gestione la
feina d'alcalde. No? Ja.
Durant quatre anys hem vist funcionar l'equip.
11 jugadors. El porter. Ha parat tot allò que ha
pogut. La manca de confiança en el seu equip
li ha portat els darrers temps a fer sortides molt
perilloses amb la cama per davant en busca
de la lesió dels davanters contraris i no a que
no li marquin gol. Pensem en el porter com un
alcalde. Diu que marxa...
Mirem la defensa. No hi ha connexió entre la
defensa i el mig del camp. La defensa espera
que el porter ho pare tot. No ho pot parar tot.
Mentre això ha passat un dels defenses només
s'ha preocupat de veure ben marcades les
ratlles del camp de joc. Res més. Quan arriba
una pilota a la defensa en lloc de controlar-la ,
xuten cap endavant. Ja s'ho farà la davantera...
Mirem el centre de camp. No és creatiu.
Semblen italians, el catenazzio per davant de
tot. No han creat joc. Quan algú els ha passat la
pilota, o la patata, ràpidament se l'han llevat de
damunt , no fos cosa que .... Poques possibilitats
de millora, si l'arbitre o València, no tira una
maneta.
Mirem la davantera. De veritat, quina seguretat
en la victòria es pot tenir en una davantera que
no sap ben bé a quina porteria ha de marcar?
L'important es la pedrera? Clar , més important
que sortir a pedraes.....
Volem que guanye Vinaròs? Tenen sistema
de joc? Tenen honestedat? Reconeixen que no
saben fer i malgrat tot volen seguir? Resposta:
la setmana que vé.

No volies caldo?... Dos tasses!
Per Juan A Blanchadell
Qué más quisiera yo
que felicitarme más a
menudo por la buena
gestión del tripartito en el gobierno. Ya lo hice en
mí último artículo sobre la residencia de la tercera
edad como modelo ejemplar de una gestión
continuada en el tiempo por tres equipos de
gobierno diferentes. Pero eso no es posible porque
las sorpresas que afloran a diario no dejan opción.
La última la cuento a modo de historieta.
Pedí el cambio de compañía telefónica para mi
empresa en la calle del Puig del Polígono de les
Capsades y, a través de un gestor de telefonía,
comencé a gestionar el cambio de móviles, fijos, fax
e internet, y llegado a este último la operadora nos
preguntó porqué en vez de internet por cable de
cobre no lo contrataba por fibra óptica.
La pregunta me descolocó y le contesté que
seguramente estaba en un error porque en la
calle del Puig aún no teníamos fibra óptica; que
el Ayuntamiento -que es su propietario- aún
no la ha adjudicado a ninguna operadora y que
seguramente se confundiría con otra calle de
Vinaròs –la de Pintor Puig Roda – pero me dijo que
no y que en la del Puig hay fibra óptica disponible,
tras lo que solicité conectarme.
No quedé convencido, cogí la llave del cuadro de
teléfonos que me dejaron hace años para cerrar la
puerta cuando el viento la abre y ¡¡Oh sorpresa!!
dentro apareció una caja de conexiones enlazada a
un cable gordo de fibra óptica, y hoy mi empresa
ya está conectada a internet mediante este veloz
sistema.
Como verán en la foto –que debe publicarse por
ser la prueba evidente de lo que estoy diciendo- el
cuadro de la fibra óptica municipal sin conectar a la
red duplica al otro de una red existente allí mismo;
lo que no puedo dejar de denunciar como crítica
por la pésima gestión del tripartito sobre las ayudas
a la industria; primero, por haber dejado escapar
400.000 € que buena falta hacen; segundo, por no
haber puesto en marcha la fibra óptica municipal
más de un año después de haberla instalado y,
tercero, ahora también por haber hecho un gasto
inútil e innecesario porque ya había instalada y en
servicio otra red disponible, incluso a través de otras
compañías distintas a la propietaria de la fibra como
es en mi caso.
Sugiero a las empresas de los polígonos que
hagan averiguaciones, no fuere que tal como me
ha ocurrido, también tuvieran otra fibra óptica ya
instalada y disponible.
Qué otro calificativo cabe en eso más que el de ¡¡¡
Demencial !!!
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Emmanuel Herrera

Servicio público
A medida que se van acercando las elecciones como
ocurre siempre los equipos de Gobierno tienen activada
la operación asfalto y pintura, acciones de maquillaje,
que pretenden ocultar la inacción del resto de la
legislatura. Como si un maquillaje pudiera ocultar más
de tres años de despropósitos.
Pero la realidad es bien distinta. Son cuatro años en los
que los gobiernos tienen que cumplir sus promesas
electorales. Un periodo que tendrían que utilizar para
devolver la confianza a los vecinos del préstamo de
confianza que depositaron con su voto. Y ese préstamo,
cuando te ofrece la posibilidad de gobernar tu ciudad
es todo un privilegio, una oportunidad única. Desde
Ciudadanos Vinaròs consideramos que nuestro equipo
de Gobierno ha perdido su oportunidad. Por tanto, ha
agotado su credibilidad y la paciencia de los vecinos.
Durante más de tres años han manifestado en
numerosas ocasiones la inconsistencia de su proyecto,
la falta de resultados debido a su mala gestión, y ahora,
desesperados intentan maquillar la realidad con parches
y obras en nuestra ciudad.
¿Por qué los vecinos deberían fiarse otra vez de sus falsas
promesas? No encontramos ningún motivo y pensamos
que en las próximas elecciones los ciudadanos tomarán

nota de su mala gestión.
Se acerca el periodo electoral y los intereses partidistas
quedan patentes, el último ejemplo, la pasada visita de
la responsable de Sanidad de la Comunitat Valenciana
haciendo declaraciones sobre nuestro hospital comarcal
desde la sede socialista. Si tuviera en consideración
que su cargo se debe a todos y al servicio público
seguramente hubiera optado por dar explicaciones en
el propio hospital, o en el Ayuntamiento. Un episodio
que nos recuerda a la fotografía en nuestra estación de
la plana mayor socialista cuando se pusieron marcha
el aumento de trenes y las frecuencias del Servicio de
Cercanías. Una reivindicación histórica de todos que
algunos quisieron convertir en una fiesta socialista.
Pero esta actitud no la realiza solo el PSOE, también le
acompaña el PP. Los conservadores se han dedicado a
crispar con una campaña de desprestigio al equipo de
Gobierno del Ayuntamiento que cruza la frontera de
la disputa política. La rivalidad política es legítima y
el debate necesario, pero siempre desde el respeto.
Cruzar la línea supone también desprestigiar nuestras
instituciones y el servicio público.
Y aunque podamos compartir algunas de las
denuncias del PP, no podemos compartir sus formas.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.
Pel que fa a les darreres informacions
sobre la contractació de personal privat
per a realitzar serveis als hospitals
públics, ACDESA-PV manifesta que:
1. En novembre de 2018 ja vam informar
a la Conselleria mitjançant un manifest, sobre la
necessària finalització dels concerts privats amb les
empreses d’hemodiàlisi i de la recuperació dels pacients
cap als centres públics. Existia una oportunitat per a
materialitzar aquesta reversió a Vinaròs, partint dels lots
no adjudicats que van quedar deserts. Era una mesura
factible, adient i realista, recolzada pels professionals
de la sanitat pública, que hauria suposat una millora
de l’atenció sanitària i un estalvi dels valuosos
recursos públics segons consta als informes fets pels
propis professionals sanitaris, però no fou presa en
consideració1.
2. Fa uns dies el Consell va fer una declaració
“d’emergència sanitària” per manca de personal de
Radiodiagnòstic al Departament de Vinaròs i es van
ordenar les accions necessàries per tal de garantir una
adequada assistència, amb una dotació de 140.000€.
D’aquesta declaració sorprenen les mesures adoptades,
que inclouen la contractació de l’empresa privada
Ascires2 vinculada a ERESA què, recentment, s’ha vist
compromesa per presumptes facturacions irregulars

durant la concessió del servei de Ressonàncies
Magnètiques3. No sabem si el Consell era conscient
de que els i les professionals de radiologia públics del
Departament de Castelló ja s’havien ofert i havien
acceptat cobrir l’assistència al Departament de Vinaròs
però, un cop més, la política sanitària s’inclina cap
als interessos de l’empresa privada sense comptar
amb els professionals. Resulta evident el progressiu
distanciament que la Conselleria de Sanitat pren
amb la realitat sanitària al no comptar amb els i les
professionals que són els garants de la Sanitat Pública
com han demostrat moltes vegades. No entenem
eixe canvi de política sanitària, i molt menys que es
contracte a empreses privades que ara mateix són
investigades per presumptes irregularitats.
3. Tampoc hem evidenciat avanços substancials
sobre la incorporació de l´Hospital Provincial
de Castelló a la xarxa pública, malgrat ser un
tema prioritari a la campanya del Consell4.
4. Eixes discrepàncies entre el que es diu i el
que es fa, ens fan considerar que probablement
aquestes decisions polítiques obeeixen a un
canvi en les polítiques sanitàries a favor de la
privatització sanitària al Departament de Vinaròs.
És per això que demanem explicacions al respecte.
5. Per tot el que hem exposat podem afirmar que

DESMONTANDO EL ESTADO DEL BIENESTAR.
Cada vez más los ciudadanos de a pie, vemos como
los servicios que tanto les ha costado conseguir a
nuestros abuelos y padres, se estan viendo acortados
o restringidos:
La Sanidad, con listas de espera cada vez más amplias,
falta de personal y medios es, junto a las pensiones, el
mayor reto para la sociedad presente e incierto para la
futura. No debemos permitir más, que los políticos usen
como moneda de cambio, ni nuestra salud, ni nuestras
pensiones. La Sanidad publica, politizada como tantas
cosas con la cabeza más grande que las manos (tan
necesarias para trabajar) Con sueldos sustanciosos e
improductivos: demasiados altos cargos, secretarios de
secretarios, liberados sindicales etc. Faltan profesionales
de a pie, no pueden engañarnos diciendo que Vinaros
esta apartado de la capital y dichos profesionales, no
quieren venir. Pero es que vemos, que no solo ocurre
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aquí, esta semana hemos visto en las noticias, como
Teruel (que si existe) capitales importantes de Asturias,
capitales importantes de la Mancha etec. Denunciaban
ese mismo problema. ¿Faltan profesionales o no se
convocan plazas para cubrir a esos profesionales?.
Y luego, no les da vergüenza proclamar como una
medida estrella la gratituidad de ver televisión en
las habitaciones. Pensaran: mientras estan viendo
Sálvame, los tenemos entretenidos. El mismo sistema
empleaba un régimen no muy lejano con los toros
y el fútbol. La Sanidad se esta convirtiendo en un
problema cada vez más grave. Las pensiones: si ahora
tenemos problemas los jubilados para llegar a fin de
mes, imagínense cuando esos jubilados, no hayan
cotizado ni el mínimo. ¿Qué futuro les espera a unos
jóvenes que cada vez empiezan a trabajar más tarde
(yo lo hice con 14 años, cotizando 48 ) en trabajos

Por mucho que repitan que el PP es
la única alternativa para salvarnos
de todos los problemas, los vecinos
y valencianos sabemos también
que ocurre cuando gobiernan y el
gran desprestigio al que han llevado a la Comunitat
Valenciana con su mala gestión.
Y en ese acoso y derribo en el que está centrado
el PP en el Consistorio han olvidado la parte más
importante de estar en la oposición, la de proponer.
Por eso, Ciudadanos no deja de ganar apoyos en las
encuestas y votos cada vez que se abren las urnas.
Nosotros a diferencia del PP, nos hemos centrado
en realizar una oposición constructiva en todas las
instituciones. Ciudadanos ha gastado su energía en
proponer soluciones distintas a los problemas de
siempre.
Por último, tras el anuncio del concejal Lluís Batalla de
no presentarse de nuevo a las siguientes elecciones,
desde Cs nos gustaría agradecer la dedicación y el
tiempo invertido en nuestra ciudad. Desde la enorme
discrepancia y distancia de nuestros proyectos
políticos le deseamos lo mejor en su siguiente etapa
en la vida fuera del Consistorio

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS “MIGJORN” I

s’està produint una progressiva tendència cap a la
privatització i externalització de recursos sanitaris.
Això suposa un canvi radical de la política de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública difícil
d’entendre per la nostra Associació en Defensa de la
Sanitat Pública. S’evidencia amb fets que els valuosos
recursos del Departament de Vinaròs es deriven cap
al sector privat en detriment dels recursos públics.
Aquest gir a la política sanitària té conseqüències reals.
Els recursos sanitaris que es dirigeixen a les polítiques
de privatització afecten a prioritats com per exemple
el suport a l’Atenció Primària, la base de tot el sistema.
Per tot això ACDESA-PV proposa:
1. Que el Consell o la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública done explicacions i aclareixca aquest
canvi de política sanitària difícil d’entendre. 2. L’adhesió
i difusió d’aquest manifest per les associacions,
col·lectius i organitzacions que vullguen donar suport
a la iniciativa de desprivatitzar el Departament de
Vinaròs. (enviar adhesió a secretaria@acdesa.com
en Assumpte: Desprivatitzar Castelló, amb nom
de l’organització i contacte) 3. Iniciar un calendari
d’activitats per tal d’explicar i mobilitzar als ciutadans
i ciutadanes sobre l’avançament de les privatitzacions
a les comarques de Castelló i com col.laborar cap a la
reversió.

Antonio Najar.

precarios, con un puesto de trabajo no estable y
cotizando lo mínimo. El sistema de pensiones, es ni
más ni menos, que la recuperación de lo aportado
en nuestra vida laboral, sino se cambian las reglas,
sino aportamos, no recibiremos ni los que hemos
aportado. Si esa cadena se rompe, el sistema, como
el de Sanidad, se volverán insostenibles. Pero en
este país hasta que no tenemos el agua al cuello, no
empezamos a poner remedio para achicar esta y no
ahogarnos. Señores políticos de uno u otro rango,
condición o partido, aborden los problemas reales
de los ciudadanos antes de que no tengan remedio.
Empiecen por hacer cola en la Seguridad Social y no
en casa del especialista de pago o pasen todo un mes
solo con 950 Euros. Tal vez, aparte de ver el problema,
si lo sufrieran en sus carnes, pondrían remedio.
Gracias.
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AGUAS APACIGUADAS Y SOLEADAS DEL INVIERNO

Semana con un mar tranquila que propició el poder faenar cómodo en todas las pesquerías. Las capturas de
pescados y mariscos resultaron aceptables, a excepción de la llum que no hubo. En cambio las cotizaciones
bajaron un tanto.

La pesca de arrastre subastó a diario langostino, cigala, gamba, calamar, pez de S. Pedro, pescadilla, gallo,
salmonete, peluda, rape, caracol, galera, móllera, caballa, jurel, bacaladilla, pejerrei, rubios, pulpo blanco,
canana y morralla.
El cerco está pescando peix blau por el litoral alicantino.
El trasmallo, la mitad de barquitas se dedica a la sepia y herrera. Dos lo hacen al lenguado, rombo y raya.
Una al pagel. Y otra a la langosta, cabracho, dentón, corva y mamona.
El palangrillo costero, tres embarcaciones pillaron con este arte de anzuelos lubina, dorada, pargo y sargo.
Y un recolector de pulpo roquero con cadufo vendió ejemplares de 2 a 3 kg.

NUEVA EMBARCACIÓN DE ARTES MENORES

Una flamante barquita para la modalidad de Trasmallo y Otros Artes se ha venido a sumar recientemente a
la base del puerto de Vinaròs.
Ha sido construida por los astilleros Poly Made de Porto Novo, en la provincia gallega de Pontevedra. El
material del casco es de fibra de vidrio (poliéster). Bautizada con el nombre de ‘Sofi y Dima’. Su matrícula y
folio son; 3ª-CP-3-1-17. Sus principales características son; Eslora 9,95 m. Puntal 1,41 m. Manga 4 m. y T.R.B.
7,98 t. Está confeccionada para aprovechar al máximo los espacios para las faenas de a bordo, en especial de
las diversas pesqueras que tiene previsto realizar. Y su innovador diseño de la obra viva (la parte sumergida)
le confiere una gran velocidad para la navegación.
Ha sido botada para el armador vinarocense, Anatolie Maican.
Ya se encuentra faenando, y de momento está operando al palangre, estando tripulada por él como patrón
y un marinero.

MEMÒRIA ESTADÍSTICA FINAL DE LA CONFRARIA DE PESCADORS ‘SANT PERE’ DE VINARÒS DE l’ANY 2018
Embarcacions de pesca 2.018:
MODALITAT PESQUERA		
Nº BARQUES
TONELATJE
H.P.
Arrossegament			9		377,42		2.463,48
Cèrcol				3		172,89		1.337
Tremall i d’Altres Arts		
18		
129,20		
1.313,18
				___		______		________
Total…………………….
30		
679,51		
5.113,66

Estat comparatiu de barques:
ARROSSEGAMENT I CÈRCOL
2017		
2018		
DIFERENCIA		
Nº embarcacions			13		12		-1
Tonelatje			567,61		550,31		-17,30
H.P. (Poténcia caballs motors)
3.870,48		
3.800,48		
-70
TREMALL I D’ALTRES ARTS
2.017		
2.018		
DIFERENCIA
Nº barques			16		18		-+2
Tonelatje			113,06		129,20		+16,14
H.P.				1.151,62		1.313,18		+162
Personal afiliat a la Entitat:
				2.017		
2.018		
DIFERENCIA
Pescadors en actiu		112		108		-4
Pensionistes			140		138		-2
Empleats llotja,fábrica gel,oficines 7		
8		
+1
Comparació en quilos per modalitats 2017/2018:
MODALITAT PESQUERA		2017		2018		DIFERENCIA
Arrossegament			531.019		590.133		+59.114
Cèrcol				
119.399		
298.099		
+178.700
Palangre superfície (Forasters)
30.574		
4.666		
-25.908
Tremall i d’Altres Arts		
109.487		
98.956		
-10.531
				_________
________
________
Total………………..
790.479		
991.854		
+201.375

Ànec xocolater

Originari d'Euràsia habita en deltes del
Mediterrani occidental, sol passar pel
nostre litoral. En castellà li diuen porrón
pardo i pato chocolatero, en francés
canard nyroca, en anglés ferrugionous
white-eye i en alemany Moorente. El seu
nom científic és Aythya nyroca.
És de l'orde Anseriformes i de la família
Anátids i del tipus Bussejador. Té 40 cm
de longitud i 65 d'envergadura. Cos
compacte com el dels ànecs. El pic és llarg
i de tonalitat gris, en els bords laterals
tenen fileres de llepa-les de color verd.
Els tres dits de les seues potes estan units
per una membrana natatòria. Plomatge
de cria de coloració castany roig. Ventral
blanc. Dors negre. Hi ha una zona blanca
en les ales que el caracteritzen. Els jóvens
i femelles adultes la part abdominal és
clapada i els tons marrons són apagats.
Ull blanc el mascle i la femella terrós.
Potes verdes. Reclam amb xiulit tènue ell
a manera de ‘ui ujiu-chic’ repetitiu. Ella fa
un grall ‘err’ diverses vegades.
Canvia la ploma a la tardor i a la
primavera les adorna per a la parada
nupcial. Ovípar. La parella cova els 6-10
ous 26 dies en nius encoixinats. Els
pollets són alimentats pels progenitors
2 mesos en què ja volen. Desapega de
l'aigua xapotejant la superfície. El vol és
ràpid amb el coll estés. Sociable. Esquiu,
s'oculta pels marenys, etc. S'alimenta de
plantes aquàtiques que arranca del fons
en els seus cabussons de 30’’ fins a 5 m.
de profunditat, a més d'atrapar peixets,
i mol·luscos de la vegetació aèria. Esta
espècie està protegida per estar en
regressió.

FABRICACIÓ DE GEL
La producció total de gel en 2018 va ser de
1,496.410 kg, dels que 695.482 kg eren per a
embarcacions i 800.928 kg dels arriers, etc.
CONCLUSIÓ DE LES EXTRACCIONS (en kg)
Les captures de l'Arrossegament en 2018 va
muntar un 11,13% respecte a l'exercici anterior.
Les del Cèrcol tambè van aumentar un 149,67%.
El Palangre superficie (Forasters) va caure un
84,74%. I les del Tremall i d’Altres Arts igualment
van sufrir una baixada del 9,62%. En resum,
l'extracció en el conjunt de totes les modalitats ha
produït un aument del 25,48% amb referència al
2017.
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Iromans clasificado para la Wild Card

El domingo 3 de Febrero Ironmans
se desplazaba a Argentona para
disputar su clasificación para la Final
Four de la Copa Catalana de Futbol
Flag.
Ironmans 20- Bocs 18
Un partido nada similar a lo que
Ironmans se encontró la última
jornada. Partido intenso donde los
Extra Points marcaron la diferencia
en el resultado, fue un partido duro
para los de Vinaroz, con algunos
fallos en ataque y algunos errores
en defensa el partido se puso contra
las cuerdas. Finalmente Ironmans

obtuvo la victoria y con eso el pase a
la final de la Wild Card.
Ironmans 38 – Army 20
Después del último enfrentamiento
contra Army, que fue una derrota, los
del norte de Castellón vinieron con
los deberes hechos y plantaron cara,
obteniendo así una victoria cómoda
pero que no refleja la intensidad que
tuvo ese partido.
Después de estas dos victorias
Ironmans se clasifica para la Final
Four que la jugara el 17 de Febrero
contra los actuales campeones de
Cataluña y España, los Pagesos.

Jose Serret renova com a president
del Kàrting Club Vinaròs

CAMINADA
POPULAR 10 MARÇ 2019
El CME confirma la data de la Caminada Popular, el
diumenge 10 de març de 2019.
Novetat! sortida de l'ermita a les 9:00 hores, en vegada
de les 9:30 hores que estava prevista incialment.
Aquest cop NO hi hauran noves inscripcions.
Esperem que a la tercera siga la vençuda i poguem gaudir
de l'entorn de l'ermita fent esport.
CME
24

El dissabte 16 de febrer va tindre lloc
l’aprovament de la nova junta del
Kàrting Club Vinaròs.
Com era d’esperar Jose Serret
ha renovat el seu càrrec com a
president del club. En referència a la
visepresidencia, aquesta volta el càrrec
ha sigut assolit per Oscar Soto. Paco
Carmona deixa la secretaria passant
ha ocupar el lloc de tresorer del club i
cedint el seu anterior càrrec a Antonio

Solsona. Finalment, David Carrasco
serà l'encarregat de la actualització de
les reds socials amb les que compta el
Kàrting Club Vinaròs.
Des del club les expectatives de la
nostra activitat aquest any són molt
positives, ja que comptem amb
propostes molt innovadores que es
sumen a la il·lusió de tots els membres.
Gas.
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Natació

Cinc nadadors del CN Vinaròs formarán part de la
Selecció Valenciana Aleví en el Campionat d' Espanya per
Comunitats que es celebrarà a Madrid els dies 2 i 3 de març.
Daniela, Andreu, Gerard, Joan i Santi, us donem
l' enhorabona i us dessitgem que disfruteu d'
aquesta experiència que és representar a la
vostra Comunitat en un Campionat d' Espanya.
Desd' el club també volem fer extensiva la enhorabona
als nostres entrenadors Albert i Isidro per la seva
gran tasca en els nostres nadadors fent que estimen
i disfruten d' alló que més els agrada : la natació.
És un orgull per al CN Vinaròs tindre cinc nadadors dins
de la Selecció Valenciana,tot i ser un club petit,som
el club que més nadadors aporta a esta Selecció.
Desd' aquí animem a tots els nostres nadadors a continuar
entrenant els seus somnis per aconseguir fer-los realitat.
Som Club, som equip, som CN Vinaròs !!!

El passat diumenge 10/02 es va celebrar a Vinaròs la V jornada de la Lliga de Promesses
de categoría benjamí i aleví
Per part del CN Vinaròs els nostres nadadors van ser : Dino,Dylan,David,Ivan,Franc,And
reu,Gerard,Joan,Santi,Iker,Arancha,Sara,Ariana,Vera,Daniela,Lluna,Mar,Julia,Ona,Gabri
el,Damian,Pau,Franc Alexis,Hector,Izan,Julia,Zoe,Sofia,Laia i Agnes.
Cal descatar els resultats en 400 mtrs estils : Andreu en 5.10.52 i els 5.21.67 de Gerard i
Joan. Els 6.10.24 de Dino i els 6.13.37 de Dylan
En xiques : els 5.33.68 de Daniela,els 6.04.51 de Lluna i els 6.18.92 de Arancha 100mtrs
papallona : els 1.42.96 de Gabriel i els 1.56.80 de Hector 200 mtrs esquena ndreu en
2.24.64 i els 2.25.40 de Gerard, els 2.55.06 de Dylan i els 2.58.29 de Dino Els 2.45.95 de
Daniela,els 2.57.90 de Lluna,els 2.58.47 de Sara i els 3.01.04 de Arancha
En relleus per equips de 4x100 braça, tant l equip masculí i el femení benjamí van
aconseguir la segona plaça.
Cal destacar les millores en temps de la resta de nadadors,a continuar aixi...
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HANDBOL
GRÀCIES AFICIÓ.
Cap de setmana magnific del handbol vinarossenc
a costelles de equips valencians. El dissabte de matí
el infantil no va poder remontar els 11 gols que el
Torrent va treure de ventatja a Vinaròs, però en un
partit ple d'orgull i caràcter va poder treure una
espectacular victoria demostran que la setmana
passada vam tindre el partit tonto del any. De 34
equips han acabat la lliga en un meritori tretzè lloc,
ara a per la copa. Continuem per el cadet A,que a
pesar de ser un equip nou i jove van guanyar el 3*1
a Algemesí i han acabat la lligaels 23 de 42 equips.
Els juvenils jugant a València la 2 jornada de copa
van poder guanyaren un partit loco i en record de
anotació, 78 gols no es veuen tots els dies, al igual
que jugara un pati d'escola i cambiarse el aula
de informàtica, increible al 2019. I acabem amb
elsenior i de ahí el titular, el mig pavelló entregat
al Farmateca van fer possible que es logresuna
brillant victoria i asegurar la segona plaça i jugar
la prefase per fer la fase de ascens.Infantil masc
ranking 12-15
C. Bm. Torrent. 18N C. Bm. Vinaròs. 21
Vinaròs. Amaré, Unai (4), Martín (5), Ibai, Yannick (1),
Rubio (1), Sergio (7)i Carlos (3).
Partidàs al Pavelló Anabel Medina de Torrent, on
l'equip roget s'ha imposat a l'equip local per 18 a
21.
Partit molt igualat al principi, però una molt bona
actuació del porter local unit a la mala sortdels
vinarossencs, ha provocat una distància en el
marcador de quatre gols a la fi de laprimera part.
Tot a canviat a la segona part, on una defensa molt
intensa del visitants, han aconseguitparar als locals,
tot unit en un millor encert de cara al gol en tirs
des de l'exterior, han reduïtaquesta distància, fins
superar-la al marcador.
Enhorabona infantils!!!!!

Cadet masc ranking 23-27 C. Bm. Maristas Algemesi
C7
C. Bm. Vinaròs. 10
C. Bm. Torrent 9
C. Bm. Vinaròs. 11
Vinaròs. Nogales, Nestor(2), Victor(2), Ayza (7), José
Abel (7), Dani, Pere(1), Casanova(2) i Tomas.
Després de sortir a les 7 del matí que menys que
guanyar el triangular a Algemesí i la matinada
va sortir efecte i en un primer partit fruixet es va
doblegar al Torrent en més patiment del esperat i
acte seguit davant dels amfitrions el nostre cadet
va fer un bon handbol i desde un principi van ser
els amos del partit no donant cap opció als locals i
guanyar de manera brillant el triangular.
Juvenil masc copa Federació 2 auton
Bm. Moldtrans Jaume I. 38
Tudor Bars C. Bm. Vinaròs. 40
Vinaròs. Juanma, Pol, Sergi(13, Quim (3), Ferran (2),
Casanova (2), Carlos (9), Marcos, MIker(1), Agustí (1)
i Christian (9).
Partit loco loco loco jugat a una pista de escola i
a uns vestidors que eren una aula. Els nostres van
jugar com sempre, a ratos be i a ratos caminant per
la pista. Els que van disfrutar va ser els espectadors
perquè 78 gols a un partit no es veuen tots els dies,
però quan juga el Tudor sempre hi han molts de
gols. A meitat de la 1 part perdíem de 5 i en tres
i no res es conseguia la igualtat a 15, per acabar
de manera incomprensible perden de 4 i en
la desqualificació a l'últim minut de Iker per
una tonteria fuit dels nervis i de la duresa dels
valencians.
La segona part només en 7 min els nostres van
tindre prou per posar se al davant i jugant en
rendes de 2-3 gols fins que van a tornar a fer el indi
i es van tornar a deixar empatar. I quan pareixia tot
perdur i en un menys va aparèixer Sergi Llonart i en
dos accions espectaculars decanta la balança del

costat vinarossenc.
1 Auton nord 3
Farmateca C. Bm. Vinaròs. 24
C. Bm. Mislata B. 20
Vinaròs. Marc, Carlos , Cristian, Jesús, Delhom(1),
Toni, Nahuel (2), Cristian, Martín (4), Gabri, Gabi (3),
Taty (2), Maa3), Serrano (8), Manu (1) i Christian.
Extraordinari el ambient que habia al Llagosti
Arena per la gran final per el Farmateca.
Partit vital per fer la pre fase de ascens i televisat
per Tv Maestrat. Es va guardar un minut de silenci
en record de la mare de Miguel Grau, ex jugador del
handbol Vinaròs.
Quan el Farmateca va saltar a la pista i va veure el
ambient, sabien que no podien fallar i així va ser. La
gent va apretar de valent i va gaudir de un partidass
de handbol, en intensitat, en bones defenses i en
molta deportivitat. El Mislata es va veure sorprès de
la extraordinaria defensa dels rojets, sobre tot Gabri
Albiol que mentres va aguantar al 40*20 va donar
un recital defensiu al costat de Jesús, fe en un mur
inquebrantable. En atac costaba una mica més,
però com diuen els entesos si fas una bona defensa
tens mig partit guanyat. El minut 16, va ser fatídic
per els nostres al perdre per lesió a dos puntuals, en
dos jugades fortuïtes van caure Gabri Albiol i Gabri
Martorell, esperem que no sigui res greu.
A partir de ahí el Farmateca es va multiplicar per
treure el partit endavant i van demostrar perquè
a casa tot han segut victòries, gràcies sobretot a la
afició.
Es va arribar al descans en una renda de 5 gols, però
havíem pagat molt car en la pèrdua dels dos Gabris.
La segona part el equip va continuar molt serio i
saben administrar la ventatja i portar el ritme del
partit i quan feia falta spsreixia Marc a la porteria,
o Cristian i Carlos parant penals per acabar de
sentenciar el partit davant de la alegria local.

TITULAR: LA JORNADA
AUTOR: REDACCIÓN

PRIMERA REGIONAL GRUPO 1º
Resultados
Morella F. C.
C. D. Benicàssim
C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Esportiu Vila - real

El passat diumenge es va disputar la mitja marató de la carxofa a la
veïna localitat de Benicarló, on van participar uns 300 atletes en mig
d'un gran ambient.
Fins allí es van desplaçar els nostres triatletes; Ramon, Txetxu, Santi,
Guillem, Mariano, Migue, Marc, Jose i Roberto junt amb la seua filla
Carla, a més a més d'amics i socis que sempre ens acompanyen en els
nostres desplaçaments.
Des d'aquí felicitar a tots pels seus resultats i animar-los a seguir fent
el que més els agrada en el que segur serà una gran temporada.
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Clasificación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Traiguera
Alcalà
La Pobla Torn.
Torreblanca
VINARÒS
Els Ibarsos
Benicense
Esp. Vila - real
Orpesa
Estrella Racing
Vilafamés
Morella
Benicàssim
San Pedro "b"
Benicarló "b"
Moró

Jornada 21
1
1
2
4
2
1
0
7

J.
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21

C. F. Vilafamés
C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró

G.
14
13
11
9
11
11
9
9
9
8
7
8
4
3
3
0

E.
2
2
7
9
3
3
7
5
5
6
8
2
4
6
5
2

0
1
2
2
1
5
3
0

P.
5
6
3
3
7
7
5
7
7
7
6
10
12
12
13
19

G.F.
35
50
34
40
39
40
51
37
36
35
30
23
34
25
26
24

Jornada 22

24/02/2019

C. F. Traiguera
C. F. Torreblanca
C. F. Estrella Racing
A. C. D. Benicense
C. D. Els Ibarsos
C. F. Alcalà
C. F. Moró
Esportiu Vila - real

C. F. Vilafamés
C. D. Benicàssim

G.C.
16
19
23
24
27
32
43
26
37
37
25
32
53
51
45
69

PTOS.
44
41
40
36
36
36
34
32
32
30
29
26
16
15
14
2

C. D. La Pobla Tornesa

Orpesa C. F.
VINARÒS C. F.
C. F. San Pedro "b"
C. D. Benicarló "b"
Morella F. C.

DIF. G.
19
31
11
16
12
8
8
11
-1
-2
5
-9
-19
-26
-19
-45
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CLUB ESPORTIU VINARÒS-FACSA Aigües de Vinaròs

CAMPIONAT ESPANYA SUB23
A la ciutat de Salamanca el cap de setmana 8 i 9 de
febrer es van reunir els millors atletes d'Espanya
en la categoria sub-23 (Promesa). El CLUB
ESPORTIU VINAROS FACSA-Aigües de VINAROS
va tenir la seva representació en dos grans atletes,
Elka Sanz (60 metres tanques) i Miguel Angel
Carvajal (salt de perxa). Elka, atleta i entrenadora
del club, tornava al tartan ha fer-se amb les millors
atletes nacionals després de diversos anys absent.
L'objectiu principal era millorar el registre que
havia realitzat setmanes abans (9,55 segons) i que
li havia permès fer la mínima de participació.
El primer escull seria les eliminatòries dissabte a la
tarda, 24 atletes i només les 16 millors passarien
a la semifinal de diumenge. Elka va disputar la 1ª
sèrie finalitzant amb una millor marca personal de
9,28 segons i que li va suposar el pas a semifinals.
Objectiu aconseguit, marca personal, i si a això

sumem el pas a semifinals, cosa que a priori era
impensable, podíem dir que el campionat ja havia
estat un èxit.
El diumenge al matí Elka es va despertar amb
fortes molèsties a la cama (bíceps femoral) el
que li minvaria en la seva semifinal, finalitzant el
campionat amb un lloc 14è. Per la seva banda
Miquel Àngel, atleta sorgit de les files del club i
que actualment vesteix la samarreta del Playas
de Castelló, debutava al dissabte a la tarda en la
prova de salt amb perxa. Miki inaugurà el concurs
amb una alçada de 4,25 mtres i que, a poc a poc i
sense adonar-se'n, es va plantar a l'altura de 4,65
mtres, que suposaria una millor marca personal.
Va intentar en 3 ocasions la marca de 4.80 mtres,
altura que no pugué superar.
Finalment, va finalitzar amb una millor marca
personal de 4,65 mtrs i una 6a posició.
Des del Club felicitar l'esforç que tots aquests

esportistes han realitzat i la magnífica
representació que han tingut.
CAMPIONAT AUTONÒMIC MASTER PC
El darrer dissabte 16 de febrer, cinc dels nostres
atletes veterans, competiren a nivell autonòmic, al
velòdrom Lluís Puig de València.
En primer lloc, David Miralles, a la Perxa, va
proclamar-se campió autònòmic, amb un salt
de 3'55m. A continuació, Rosa Blanca Castell, va
còrrer els 3000m marxa, passant per meta en
19'58", segona posició de la categoria F45.
María José Gimeno, amb una millor marca
personal de 6'16", va competir als 1500ml.
José Sebastián Cid, a l'alçada, va resultar Campió
Autonòmic amb el seu millor salt de la temporada,
1'52m. Finalment, Maribel Arenós, als 3000ml va
resultar subcampiona F45, passant per meta amb
un temps de 12'36". Enhorabona a tots per tan
bons resultats!

Victoria en el campo del Jesús i María
Partido raro el disputado por parte de los
Veteranos de Vinaròs en el campo del Jesús
i María. Dos lecturas diferentes, una primera
parte donde el equipo langostinero, como viene
siendo habitual, salta al campo con una extrema
relajación que provoca unos desajustes que se
traducen en un resultado adverso en los primeros
minutos del encuentro. El equipo de Vinaròs
está acostumbrándose a ir a remolque todos
los partidos últimamente. Una primera mitad
desastrosa con continuas pérdidas y poquísimo
orden futbolístico. Destacar la actuación de Victor
Pla durante todo el partido, pero que no fue
suficiente durante el primer periodo que acabó
con un resultado adverso de 3-1. Destacamos el
gol de Sean tras un magnífico pase de Roberto.
En la segunda parte Keita introdujo cambios,

dando entrada a un batallador Luis y un Llopìs
que dotó al equipo visitante de más profundidad
y llegada. Resultado de ello fueron las numerosas
ocasiones generadas. En una de ellas llegó un
perfecto centro de Sean (nuestro incombustible
roquero) que Íñigo sólo tuvo que empujar a la
red. En la siguiente jugada llegó el empate a tres
de penalti transformado por Pla. Con un juego
loco, y con el Vinaròs volcado al ataque, una gran
jugada de Victor Pla acaba en falta, que él mismo
lanza colocando el esférico por toda la escuadra, y
adelantando a los chicos de Keita por primera vez
en el marcador. Al final del encuentro Wellynton
puso el definitivo 3-5 en el marcador. Mal
partido de los Veteranos de Vinaròs donde sólo
con la calidad de algunos de sus hombres pudo
conseguir una victoria en un campo difícil. Dos

avisos para navegantes, sin entrenar no se puede
seguir ganando partidos, y aunque tengamos
calidad, si fisicamente no estamos bien, será difícil
marcar las diferencias.
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Vinaròs C.F.

Por JUAN CARLOS BENET MESEGUER

Fotos: RAFA DANTA

21ª JORNADA, TEMPORADA 2018-19
DOMINGO, 17-2-19, 16’30h.
VINARÒS C.F. 2, A.C.D. BENICENCE 1
ARBITRO DEL ENCUENTRO: MANUEL
ALEGRE MANSERGAS, serio, correcto
e imparcial.
En esta ocasión, SANTI FORNER nos
deleitó de inicio con una ubicación de
los jugadores en un claro 4-4-2, con
MANEL, bajo palos, lateral derecho:
DANI; centrales: CAMÍ y CHRISTIAN;
WIL, lateral izquierdo; en el centro del
campo: por la derecha: el nuevo fichaje
procedente del San Jorge, SHOLA,
que a la postre a mi entender fue el
mejor del partido, junto a FERNANDO.
Este último, como jugador más regular
del equipo en esta temporada según
mi humilde opinión y acompañado
en el centro del campo por HUGO; por
la izquierda: ESTELLER; y delante las
puntas: SERGIO y RAÚL.
El partido fue dominado de principio
a fin por nuestro equipo con un
mejor juego en la primera parte.
En la segunda salimos fuertes, con
buena presión sobre la defensa rival,
embotellándoles en su área, pero ellos
se crecieron y en el segundo de los dos

únicos contragolpes del BENICENSE
que llegan a nuestra portería marcan
gol, en una salida tardía de Manel.
Falló pero que tenemos a objetar a
nuestro gran cancerbero puesto que
con Lluc tenemos muy bien guardada
nuestra meta.
Yo anoté en mi block las siguientes
mejores jugadas, todas del Vinaròs
menos el gol encajado:
-Min. 9: Gol de Sergio, de fuerte disparo
de dentro del área que el portero es
incapaz de atajar.
_Min.35: Chilena de Raúl que sale alta.
_Min 40: Remate de cabeza de Esteller
que detiene el portero.
_Min 45: Raúl no llega por poco a un
pase de la muerte de Shola.
_Min 46: Christian remata de cabeza y

desbarata de nuevo el portero.
En la segunda parte:
-Min 10: Penalti a favor del Vinaròs por
mano dentro del área. Lo lanza Shola
por la derecha contundentemente
pero el portero adivina y lo para.
-Min. 15: Raúl a bocajarro dentro del
área pero el portero se vuelve a lucir.
-Min 20: Gran internada por la banda
de Wil que cede a Shola que remata a
placer pero la cruza excesivamente.
-Min 35: Manel llega tarde a un balón
profundo que es rematado al segundo
palo. Gol fantasma puesto que el
mismo Manel rectifica pero el Gol
sube al marcador.
-Min 44: Gol de Shola, tras varios
rechaces dentro del área, después de
un saque de esquina.

Es de destacar la buena actitud de este
jugador denotada por su gran alegría
al marcar, yendo a celebrar junto a la
hinchada del Frente Llangostí, como
pidiendo perdón por el error cometido
al fallar la pena máxima minutos
anteriores. También vista la gran lista
de oportunidades, se puede deducir
que la diferencia en el marcador no
fue mayor porque el guardameta rival
demostró su gran condición.
También jugaron: J. García, Saura y
Kiko.
Por último, decir que estamos situados
a cinco puntos del segundo puesto que
promociona para subir de categoría y
esta semana nos enfrontamos al C.D.
ELS IBARSOS, que posee los mismos
puntos que nosotros.

Alegres sospechosos habituales en el CD Vinaròs FS

Victorias de cadetes e infantiles que les permiten
seguir aspirando a todo en Liga. Juveniles y Alevines,
por su parte, se vieron remontados y su esfuerzo no
tuvo premio. Todo lo contrario sucedió con los más
pequeños, los benjamines, que sumaron un punto
ante el segundo de la tabla pero rozaron la victoria.
CD Vinaròs FS 12-5 C. At. Morvedre (Cadete)
Goleada de ilusión y carro de goles y sonrisas para
los cadetes de la entidad vinarocense. Isaas Suescun,
autor de cinco tantos, lideró una nueva victoria que
sitúa a los locales a un paso del pódium y a solo
seis puntos de la cabeza de la tabla. Christopher
Alexander, Bryan Di Mario y Marc Galeote también
anotaron, en dos ocasiones, y David Domínguez no
quiso perder la oportunidad de anotar un gol más
en su cuenta.
CD Vinaròs FS 4-7 Esporting Club Villarreal
28

(Juvenil)Los de José Antonio Zaragoza no pudieron
otorgar una nueva alegría a su afición al caer ante
uno de los rivales que copan las primeras plazas de
la clasificación. Y es que pese a que Gerard París, con
su primer tanto, logró remontar un resultado inicial
igualado por Martí Albiol y Bilal Charkaoui en dos
ocasiones, tres minutos fatídicos condenaron a los
locales.
CD Vinaròs FS 5-3 C. At. Morvedre (Infantil)Los
de Anouar El Hamraoui se colocan segundos al
vencer a un equipo que cerca estuvo de complicarle
mucho las cosas en el tramo final del encuentro.
Adam Azlou, con dos tantos, Álex Guerola y Joan
Meseguer distanciaron a los locales en los primeros
veinte minutos, pero tres goles foráneos en apenas
cinco jugadas propiciaron desconcierto hasta que
Pau París, cerca del final, marcó la sentencia.

CD VInaròs FS 2-5 CFS JPM Burriana (Alevín)
Remontada visitante para igualar a los vinarocenses
en la cuarta posición de la clasificación. Y es que
Marc Ramos adelantó a los de José Antonio Baca
y pese a que Lluch Ronchera volvió a poner a los
suyos por delante superado el minuto 20, tres goles
de Carlos Guerra acabaron con las esperanzas de
puntuar de los del Baix Maestrat.
CD Vinaròs FS 2-2 CDFS Segorbe (Benjamín)
Puntazo de los más pequeños de la entidad contra
el segundo clasificado, un punto que incluso puede
saber a poco. Los de Antonio Vaca comenzaron
ganando, por medio de dos tantos José Barreda. La
renta pronto la acortaron los visitantes, pero no fue
hasta superada la media hora cuando los segorbinos
pudieron igualar el encuentro y sumar, al menos, un
punto en su visita a la capital del Baix Maestrat.

Segueix-mos
23 febrer de 2019
al facebook
per a les últimes
novetats

Sempre
le s ú lt im e s
n o v e ta ts !
Tel.: 964 45 17 38

Plaza Jovellar, num. 15 VINARÒS
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Curs monogràfic
Ús del

Curs 2018/19

Whatsapp

Durada: 10h Preu general 13.50€ / Socis: 12.40€ Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Cal portar el vostre telèfon o tauleta Android
Descarregar, instal·lar i actualitzar l’aplicació. Configurar
les opcions de privacitat. Utilitzar les trucades de veu i
vídeo. Enviar contingut multimèdia. Crear grups, silenciar i
sortir. Què és i com funciona una llista de difusió. Passar
imatges i vídeos de Whatsapp a l’ordinador. Utilitzar
Whatsapp des de l’ordinador.

Full de càlcul:

EXCEL

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Del 26 de febrer al 30 d’abril
Durada: 30h

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 16.30 a 18h
Del 6 al 22 de març
Professora: Míriam Buale

Professora: Eva Roig
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Preu general 40.5€ Socis: 37.25€ (aturats 50%)

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Curs 2018/19
Presentació amb

Power Point

Horari: Dimarts i dijous de 9.30 a 11.30h
Del 14 de maig al 13 de juny
Durada: 20h
Professora: Eva Roig
Lloc: Aula d’informàtica (C/S. Nicolau)
Preu general 27€ Socis: 24.85€

Bases del

CONCURS
DE FOTOGRAFIA 2019

Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es

1- Tema: Bicicletes

Es podrà tindre en compte el títol que s’haurà posat a la part de darrere, com a suport a la fotografia.

3- Els originals es presentaran des de l’1 d’abril fins al 8 de maig, ambdós inclosos a qualsevol dels dos
llocs següents:
-

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

8- Els criteris d’avaluació seran principalment creativitat, originalitat , i qualitat fotogràfica.

2- Requisits: ser major de 18 anys.

Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament de Vinaròs, situada a la Plaça
Jovellar, on caldrà emplenar una instància segons model general que es facilitarà allí mateix.
Establiment “Foto estudi Alfonso” al c. Major, 34 de Vinaròs

4- Característiques de les obres: Hauran de ser inèdites. Cada persona participant presentarà un màxim
de 3 fotografies, de les que haurà de ser-ne l’autor/a. Es presentaran impreses en paper fotogràfic o
paper d’impressió digital de 300gr. El format mínim de les fotografies serà 20 x 30cm . Podran ser en
color o en b/n i podran estar fetes amb càmera fotogràfica, telèfon mòbil o altres dispositius. No
s’acceptaran fotografies amb collage ni muntatges...
5- Les fotografies presentades portaran un títol a la part de darrere. A banda es presentarà un sobre
tancat amb el mateix títol en la part exterior. A l’interior del sobre constarà el nom, DNI, l’edat, l’adreça i
el telèfon de l’autor /a. Cas de ser alumne/a d’algun curs del Consell Municipal d’FPA durant l’any
2018/19, o membre de l’Associació d’Alumnes haurà de fer-ho constar, per optar al premi específic. Els
sobres s’obriran un cop fallat el Concurs
6- El jurat es reunirà una vegada finalitzat el termini de presentació d’originals. Després es comunicarà
telefònicament els treballs guanyadors als autors/es. L’entrega dels premis tindrà lloc en l’activitat de
final de curs del Consell Municipal d’FPA a l’Auditori Municipal.
7- El jurat estarà format per
un membre de la Junta de l’Associació d’Alumnes
una persona vinculada al món de l’art visual
el professor de fotografia del Consell Municipal d’FPA
un alumne o exalumne del curs de fotografia
un professional de la fotografia
Les persones que conformen el jurat no podran presentar fotografies al concurs.

9- El jurat pot declarar desert alguns dels premis , si ho estima oportú.
10- La decisió del jurat serà inapel·lable.
11- Premis:





1r premi: 300 € - 2n premi: 200 € - 3r premi: 100 €
dos accèssits dotats en 75 € cadascun
premi a la millor fotografia d’autor/a local : 50 €
premi a la millor fotografia feta per algú que siga alumne/a del Consell Municipal d’FPA o
membre de l’Associació d’Alumnes durant el curs 2018/19 : 50 €

La mateixa persona no pot ser premiada amb més d’un premi. Cas d’haver estar preescollit per a dos dels
premis se li atorgarà el de major quantia econòmica .
La no presentació de l’ interessat en 7 dies a recollir el premi s’entendrà que renuncia a la compensació
econòmica, aquesta renuncia no donarà dret a qualsevol altra compensació.
12- Els autors de les fotografies es responsabilitzen de qualsevol reclamació per part de tercers relativa a
drets d’imatge o qualsevol altre derivat de la Llei de Propietat Intel·lectual.
13- La participació en esta convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases. L’entitat convocant es
reserva el dret a decidir sobre qualsevol incidència en la interpretació de les bases.

PREPARACIÓ PROVES DE VALENCIÀ 2019

14- Totes les fotografies presentades s’exposaran al públic en el marc de l’exposició de treballs de final de
curs del CMFPA.
15- Les fotografies premiades es quedaran en propietat de l’entitat convocant. Els seus autors hauran de
facilitar-les també en suport informàtic. Tant l’Associació com el Consell Municipal d’FPA podran utilitzarles per a cartells, publicitat, o altres finalitats. En tot cas aniran acompanyades del nom de l’autor/a.
16- Una vegada acabada l’exposició de les fotografies, els seus propietaris podran recollir-les a l’oficina
del CMFPA (antic col·legi Sant Sebastià).

Associació d’Alumnes del Consell Municipal de Formació de Persones Adultes - Antic col·legi S. Sebastià- Passeig Colom s/n Tel. 964 40 74 93
Col·labora:

CURS DE

valencià A2

Nivell recomanat per a les persones valencianoparlants que vulguen aconseguir títol oficial de valencià.

Curs de Batucada
Batukepa!

Horari: divendres de 20.15 a 21.45h
del 15 de març al 14 de juny
Durada: 21h
Lloc: Centre d’FPA (antic col·legi Sant Sebastià)
Professor: Juanjo Bas
Preu general: 24.15€ / Socis: 22.20€

Del 7 de febrer al 20 de juny
Horari: Dimarts i dijous de 15 a 16.30h
Durada: 60h
Lloc: Centre Municipal de la 3a Edat. 1r pis
Professora: Pili Guardino
Preu General:20 €
Informació i inscripcions:
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes

Antic col·legi Sant Sebastià

Tel. 964 40 74 93 consell.fpa@vinaros.es
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes
Tel. 964 40 74 93

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es

Antic col·legi Sant Sebastià

consell.fpa@vinaros.es

Inscripcions en línia a www.consellepa.vinaros.es
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EXPOSICIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER CIENTÍFICA
¡¡¡¡¡ANÍMATE Y PASA POR EL
CENTRO!!!!!!

A

B

C

D

E

F

LEE LAS BIOGRAFIAS, MIRA LAS FOTOGRAFIAS, INVESTIGA
LO QUE NECESITAS, Y COMPLETA LA CUADRÍCULA PARA
ASOCIAR EL NOMBRE DE LAS CIENTÍFICAS CON SU
IMAGEN CORRESPONDIENTE.
G

H

I

J

K

L

M

N

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MARCA CON UNA X LA CASILLA CORRESPONDIENTE A LA IMAGEN (LETRA) Y BIOGRAFÍA (NÚMERO).
A LA PERSONA QUE ACIERTE MÁS RESULTADOS CORRECTOS SE LE HARÁ ENTREGA DE UN OBSEQUIO.
SI HUBIESE UN EMPATE, SE SORTEARÍA EL OBSEQUIO ENTRE LOS/LAS ACERTANTES.

NOMBRE DEL/DE LA PARTICIPANTE:__________________________________________________________
CURSO:______________________________ FECHA:_____________________

El Centro de Formación de Personas Adultas Llibertat informa sobre la exposición:
DÍA DE LA MUJER CIENTÍFICA

Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”
Passeig Marítim, s/n. 12500 Vinaròs
Tel: 964 405615

Responsable: Juan Carlos Lázaro Serrano (Director del Centre)

Regidoria de Cultura, Festes, Tradicions i Joventut
Regidoria de Turisme i Comerç
Regidoria d'Educació i Esports

Per a més informació cultura@vinaros.es vinaros@touristinfo.net i cme@vinaros.es
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ANUNCI LICITACIÓ
L'Ajuntament de Vinaròs, per Decret de l’Alcaldia
de data 18 de febrer de 2019, va aprovar
l'expedient i plecs per a la contractació de
l’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE BAR DEL CENTRE
SOCIAL DE LA TERCERA EDAT DE VINARÒS. (EXP.
GRALS. 27/18 GEST. 11544/18).
Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Vinaròs, Pza. Parroquial, nº 12, 2º
pis, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i a la
pàgina www.vinaros.es /Perfil Contractant
Data límit de presentació: el 28 de febrer de 2019
a les 14:00h.
Lloc de presentació: Oficina d’Atenció i Informació
al Ciutadà (Pl. Jovellar, núm. 2), de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.

Subscriviu-vos a
El Diariet

964 450 085
Vols ser voluntari?
Vols ser voluntària?
Busquem persones valencianoparlants
que vulguen ajudar altres persones
a parlar en valencià.
Només cal ser major d'edat i poder oferir
1 hora setmanal per quedar i parlar
durant un mínim de 10 sessions.
Contacta amb nosaltres:

964402247
Una iniciativa de:
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AJUNTAMENT DE VINARÒS.
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

AJUNTAMENT DE VINARÒS
ADL AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

REINICIA’T

ESPAI
TREBALL

DO YOU
SPEAK
ENGLISH?

Dirigit a persones
en recerca activa
d’ocupació

PARLEZ-VOUS
FRANÇAIS?

TALLERS PRÀCTICS
SETMANALS
1r SEMESTRE 2019

Curs «Anglés sector turístic» (30 h)
Nivell mínim A2

De l’11 al 18 de febrer, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 4 de febrer

Curs «Francés sector turístic» (30 h)
Nivell mínim A2

Del 8 al 15 de març, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins a l’1 de març

Tots els dijous, d’11.30 h a 14 h,
a l’aula d’Informàtica d’FPA
(carrer de Sant Nicolau, s/n, 1r pis)
Inscripció prèvia. Places
limitades, tindran prioritat les
persones inscrites en l’Agència
de Col·locació de Vinaròs

Curs «Qualitat de servei i atenció al
client en hostaleria» (40 h)
Del 25 de març al 3 d’abril, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 18 de març

Taller «Fes-te el currículum» (2h 30’)

1r dijous de mes
Tu tries el dia: 07/02, 07/03, 04/04, 09/05 o 06/06

Curs «Gestió de protocol en hostaleria
i turisme» (30 h)

Taller «Busca treball per internet I» (2h 30’)
2n dijous de mes
Tu tries el dia: 14/02, 14/03, 11/04, 16/05 o 13/06

Del 8 al 15 d’abril, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins a l’1 d’abril

Taller «Certificats i tràmits en línia» (2h 30’)
3r dijous de mes
Tu tries el dia: 21/02, 21/03, 18/04, 23/05 o 20/06

Curs «Alfabetització informàtica» (40 h)

Taller «Busca treball per internet II» (2h 30’)

Nivell iniciació

4t dijous de mes
Tu tries el dia: 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 o 27/06

Del 6 al 15 de maig, de 9.00 a 14.00 h.
Inscripcions fins al 29 d’abril
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·9

Curs «Certificat digital per a la inserció
sociolaboral» (12 h)

12

19

40

Del 20 al 22 de maig, de 9.30 a 13.30 h
Inscripcions fins al 13 de maig
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es/ca/contenido/espai-treball
INSCRIPCIONS EN LÍNIA
bit.ly/ESPAITREBALL

MÉS INFORMACIÓ
ADL Agència de Desenvolupament Local
Carrer de Sant Ramon, s/n
Tel. 964 407 700
http://adl.vinaros.es/ca/contenido/reiniciat

DESENVOLUPAMENT LOCAL

6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ
6\VWHPV
&HUWLILFDWLRQ

DESENVOLUPAMENT LOCAL

INSCRIPCIONS EN LÍNIA:
bit.ly/REINICIAT
· 964 401 912

REGIDORIA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALTAT I DISCAPACITAT
EXÀMENS OFICIALS CAMBRIDGE
FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

EXAMEN

MATRÍCULA

DATA

STARTERS

11-04-2019

01-06-2019

MOVERS

11-04-2019

01-06-2019

FLYERS

11-04-2019

01-06-2019

KET (A2)

06-05-2019

22-06-2019

PET (B1)

06-05-2019

22-06-2019

FIRST (B2)

06-05-2019

22-06-2019

www.divinaprovidenciavinaros.es

TRAMITACIÓ DE LA TARGETA DAURADA
Es comunica a les persones interessades a obtenir la targeta daurada per
poder accedir al transport públic urbà de manera gratuïta, que el proper dia
que es durà a terme la seva tramitació serà el dia 1 DE MARÇ DE 2019
Requisits:
Estar empadronat a Vinaròs.
Tindre 65 anys complits
Presentar el DNI original.
Lloc: Regidoria de Política Social, Igualtat i Discapacitat
Pl. de Sant Antoni, 19-planta baixa
Horari: de 10’00h. a 13’00h.
33
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PUBLICITAT

ESQUELES

Rogad a Dios por el alma de:

Benita Masó Redondo
Que falleció en Vinaròs
el día 11 de febrero de 2019,
a los 86 años de edad.
D.E.P.

Tus hijos, nietos, nueras, hermanos y familia
siempre te recordarán con cariño
La família agradece toda la atención recibida y todas las
muestras de afecto y condolencia que nos han mostrado.
Gracias de corazón.

En memòria de:

Rafael Zaragozá Forner
Que va faltar a Vinaròs el dia
17 de febrer de 2019, a l’edat de 43 anys

D.E.P.
Allà on estiguis amb tot l’amor del món i amb el millor

Rogamos a Dios por el alma de

Joaquín Simó Federico
La Cofradía del Ecce Homo de Vinaròs, lamenta comunicar
a todos sus asociados, la defunción de nuestro
Hermano-Cofrade D. JOAQUÍN SIMÓ FEDERICO,
fallecido el día 11 de febrero de 2019.
Acompañamos en el sentimiento de dolor a todos sus
familiares y amigos y rogamos una oración por el eterno
descanso de su alma

1º aniversario de:
Antonio Sebastián Febrer Caballer
Que falleció en Vinaròs
el día 22 de febrero de 2018,
a los 72 años de edad.
D.E.P.

Tu esposa, hijo, nuera y nieta Laura,
y demás familia y amigos no te olvidan.

34

dels records.
Dels teus fills, mare, germans, cunyats
i el seu recent amor Anna.
Descansa en pau.

EL MEU GERMÀ
El meu germà ja no hi és.
El meu germà Rafa ens ha deixat, ja no està entre nosaltres,
deixant en aquest món dues meravelloses floretes plenes de llum i
color, Alexia seva 'princesilla', i Iker el xicotet, dues tendreses plenes de
vida amb ganes d'abraçades i felicitat.
El meu germà ja no hi és.
Anna ...el seu recent amor; una altra oportunitat d'afrontar nous
reptes en la recerca d'una felicitat en comú. Gràcies Anna per aquest
breu temps de felicitat que va trobar en tu, i que aquesta vida us ha
arrabassat. En tu va trobar el que és la felicitat al costat d'una dona on
li vas ensenyar el que és el veritable amor.
El meu germà ja no hi és.
Mare ... Què podem dir i pensar, d'una mare a hores d'ara? Sempre et ve
al record aquells petons, abraçades, aquella tendresa de la infantesa,
com si aquest fill fos l'únic d'aquest món per a una mare; mare només
n'hi ha una i una mare ho és tot.
El meu germà ja no hi és.
Ens deixa a la meva germana i a mi ...el seu germà, ... gràcies, gràcies,
gràcies ... .per aquest amor de germà, sempre et guardaré en el meu
record, no ho dubtes, i aquí on estigues ten-me sempre en el teu cor.
Una abraçada a tots els que heu gaudit amb ell, en qualsevol lloc i
en qualsevol moment, perquè sé que en tots vosaltres, trobaré una
miqueta d'ell.
Amb tot l'amor del món, gràcies pels vostres condols.

agenda
AUTOBUSOS

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La Farmacia de guardia realizará un turno de 24h (de 9.00h
a 9.00h). Entre las 24h y las 8.00h, únicamente se realizarán
dispensaciones con receta médica y se deberá llamar a la
policía local 964 40 77 04
pl. Parroquial, 11
23 febrer
GUIMERÀ

*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 CASTELLÓ-VINARÒS
6.20, 8.15, 8.50, 13.00 (13.20 diumenges i festius), 15.50, 16.20,
19.00 i 20.10
Sortida des de Castelló Renfe

av. País Valencià, 15

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament

HORARI DE MISSES

R

538

*Confirmeu l’horari al 964 40 19 36 · AUTOS MEDITERRÁNEO

 VINARÒS-MADRID

DIUMENGES

Vinaròs
Madrid
 MADRID-VINARÒS
Madrid
Vinaròs
Parada: Av. Llibertat

00,30
07,00

DIARI

DIARI EXPRÉS

DIARI

DIARI EXPRÉS

10,30
17,30

DIUMENGES

01,00
07,55

16,00
22,35

08,00
15,10

15,00
21,35

*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 912 722 832 · AUTO RES

 VINARÒS-SARAGOSSA
 SARAGOSSA-VINARÒS
7.00, 8.25 i 15.30
11.00 i 15.45
Parada: Passeig 29 Setembre
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS (AV. LEOPOLDO QUEROL) - ST. MATEU - CATÍ · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
VINARÒS HOSPITAL
ST. JORDI TRAIGUERA
CANET
LA JANA ST. MATEU
XERT
ANROIG
CATÍ
8.00
8.05
8.20
8.25
8.30
8.45
Continua a Morella
13.30
13.35
13.50
14.00
14.10
14.35
14.20
16.00
16.05
16.20
16.30
16.40
16.55
Continua a Morella
18.15
18.20
18.35
18.45
19.00
19.10
19.25
19.45
19.50
20.00
CATÍ
6.30

CATÍ - ST. MATEU - VINARÒS (AV. LLIBERTAT I CATERINETES) · De dilluns a divendres no festius · AUTOS MEDITERRÁNEO
ANROIG
XERT
ST. MATEU
CANET
LA JANA TRAIGUERA ST. JORDI HOSPITAL
VINARÒS
6.40
6.45
7.00
7.25
7.35
7.40
7.45
8.00
8.10
Sortida de Morella 8.00
8.50
9.05
9.15
9.25
9.40
9.50
14.45
15.00
15.10
15.20
15.35
15.45
Sortida de Morella 16.00
17.00
17.15
17.25
17.35
17.50
18.00

AUTOBUSOS VINARÒS - BENICARLÓ - PENÍSCOLA
 VINARÒS (Església)-BENICARLÓ-PENÍSCOLA

6.35, 7.05, 7.20, 7.35, 7.50, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35,

7.30, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45,

545

45

52

17

17

R

1827
2005

1834
-

Observaciones

DE DILLUNS A DIVENDRES
DE DILLUNS A DIVENDRES
Vinaròs (Av. Picasso per Llibertat)Zona nord (Deveses): 8.10, 9.15, 25 Vinaròs (Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
7.50, 438.50, 48
10.35, 12.25, 1
552
605
610
6
634
648
656
703
712
726
7
7
9.55, 11.05,
11.45,- 12.55,
13.35,
14.45,
15.25,
16.35,- 17.15,
18.25,
14.15,
16.05,
17.55,
19.45806 819 828 837 854 859
1
659
706
711
715
721
728
732
739
745
749
751
758
19.05,
20.15721 724 728 732 738 742 746 749 752 757 801 Zona
– Vinaròs
Llibertat): 2
13
25
7
719
808 sud
813(Aiguadoliva
816
830 per
838Colònia
845 Europa)
854
903
920
9(Av.
19
45
Zona
nord
(Deveses)
–831Vinaròs
9.35,
20.00
8
826
835 (Església):
842
- 7.30,
848 8.30,
851 10.15,
859 8.00,
905 9.00,
90910.50,
912 12.40,
917 14.30,
930 16.20,
937
918.10,
955
1007 1012 Tortosa
04
1
9
-12.05,
91113.15,
- 13.55,
916 15.05,
920
926
-16.55,
93317.35,
- 18.45,
937 19.25,
944
950
954
956 1005 1013 1020 1030 1038 1055 1100
11.25,
15.45,
33
53
2
9
939
941
944
948
952
958 1002 1006 1009 1012 1017 1021 DISSABTE,
1028 1033 DIUMENGE
1036 1045 10
1100 1110 1118 1140 1145
20.35
I FESTIUS(*)
1
59
06
49
05
13
38
10
11DIUMENGE
1111
1115 1121
1128
1132
1139 Vinaròs
1145 11
1151 12
12
1220 1230 1210.30,
1255
130018.00
DISSABTE,
I
FESTIUS(*)
(Església)Zona
sud
(Aiguadoliva):
12.20,
2
1128 1134 1136 1139 1143 1147 1153 1157 1201 1204 1207 1212 1216 1223 1228 1231 1245 1253 1300 1310 1318 1335 1340
Vinaròs (Av. Picasso
per 11Llibertat)Zona nord (Deveses):
9.10, 9.50, 39 Zona45 sud 49(Aiguadoliva
per Colònia Europa) – Vinaròs (Av. Llibertat): 1
1259
1306
13
1315 1321
1328
1332
13
13
13
1351 1405 1413 1420 1430 1438 1455 1500
11.00, 11.40,
12.50,- 16.40,
17.20 i 18.30 - 1508 - 1512 - 1518 9.00,
10.45, 12.35, 16.30, 18.15
1440
1447
1452 1455 1501
1524 1527 1530 1536 1547 1554 1603 1612 1629 1633 Tortosa
2
Zona
nord
Vinaròs
33
39 (Deveses)
48
15
15
1541 1544 –15
1552(Església):
1558 16029.30,
160610.10,
1609 11.20,
1612 12.00,
1617 1621 1628 1633 1636 1650 1658 1705 1715 1723 1740 1748
1
54
13.10,
17.40- i 18.50
15
-17.00,
1601
1606 1610 1616
1623
1627
1634 1640 1644 1646 1700 1708 1715 1725 1733 1750 1755
17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

TRENS A BARCELONA 									 A VALÈNCIA
R

Destino

 ZONA SUD

Vinaròs

València
Cabanyal

 ZONA NORD

Alcalà de
Xivert

AUTOBUSOS URBANS

BenicarlóPeñíscola

16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45,
21.05, 21.35, 22.05
23.15, 23.45, 0.00, 0.15, 0.30, 0.45
València
- Vinaròs
*Els autobusos surten 5 minuts abans
del RiuNord
Servol- Castelló
. *Tots els
autobusos tenen parada a l’Hospital

6
6
Parròquia arxiprestal de l’Assumpció: Laborals: 9.00 i 20.00 h (a partir 1 maig).
R
700
707
Dissabte: 9.00, 20.00 h. Diumenge: 9.00, 12.00 i 20.00h.
RE
805
812
Convent Divina Providència: Laborals: 19.30 h. Festius: 10.30 h. R 850 857
Parròquia de Santa Magdalena: Laborals: 8.30 i 19.30 h.
R
920
927
Dissabte: 8.30 i 19.30. Diumenge: 9.00, i 19.30h
R
1045 1052
R
Sant Roc: Dissabte: 20.30h (juliol i agost)
1115 1122
R
1245 1252
El Carme dels Mariners: Diumenge: 10.15 h
Residència de Sant Sebastià: Laborals: 9.00 h. Diumenge: 10.00 hR 1427 1434
20
27
R
Església Evangèlica (St. Josep 69): Diumenges: 11.00 h, Dimarts estudi1540 1547
R
15
15
bíblic: 20 h
RE 1635 1642 1649
1703 1710
1727
1738
1747 1755 1802
(*)Els
diumenges
i -festius
només
hi haurà
servei
durant
els-28mesos
de
juliol
i agost
Església Evangèlica (av. Tarragona): Diumenge: 11 h
20
27
33
39
41
44
48
52
58
02
06
09
12
17
21
33
36
55
03
10
R
R

(HORARI ESTIU)

 PENÍSCOLA-BENICARLÓ-VINARÒS (Av. Llibertat i Caterinetes)

horarios
(Válidos
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35,
13.15, 13.45,desde
14.15, 14.45, 12/11/2018)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

964 40 77 00
Aigües de Vinaròs
964 40 77 67
Ambulatori (cita prèvia)
964 47 75 00
Ambulatori (urgències)
964 45 57 57
Biblioteca
964 45 95 90
Casal Jove
964 40 03 14
Cerrajero 24h · La solución rápida
627 849 392
Cerrajero 24h · Vimar
667 60 70 86
Contribucions
964 45 47 52
Cultura
964 40 79 61
Creu Roja Vinaròs
964 45 94 64
Ecoparc / Recollida de mobles
964 40 78 03
Emergències
112
Escola d’Art
964 45 38 02
Escola de Música
964 45 62 03
Centre de Formació de Persones Adultes “Llibertat”: 964 40 56 15
Consell Municipal de Formació de Persones Adultes: 964 40 74 93
Gas butà
964 45 11 24
Gruas y taxis Jaime Bas, S.L. · 24 horas
964 40 11 11
Guàrdia Civil
964 40 71 40
Hisenda
964 40 22 11
Hospital (centraleta i habitacions)
964 47 70 00
Hospital (cita prèvia)
964 47 71 60
Infodona
964 45 64 52
Informació i Turisme/OMIC
964 45 33 34
INSS (Seguretat social)
964 45 13 50
ITV
902 12 00 13
Participació Ciutadana
900 50 63 76
Patronat d’Esports
964 45 46 08
Patronat de Turisme
964 45 52 53
Policia Local
964 40 77 04
PROP
964 456 234 / 012
Ràdio Taxi Vinaròs
964 45 51 51
Recollida d’animals perduts
964 45 00 07
Registre civil
964 45 28 77
Registre de la propietat
964 45 18 14
SERVEF (Oficina d’ocupació)
964 45 05 16
Serveis Socials
964 45 00 75
Taxi Lorca (Vinaròs)
600 600 333
Taxi Arcadi (adaptat per a discapacitats)
674 700 700
Víctimes de la violència de génere
016

Torreblanca

Vinaròs Farmacia

Orpesa

març

Benicàssim

2

av. Llibertat, 9
c. del Pilar, 120

Castelló

PITARCH

Almassora

març

Vila-real

TORREGROSA

1

Borriana-Les
Alqueries

MATEU

febrer

Nules-La
Vilavella

febrer

28

 VINARÒS-CASTELLÓ
6.30, 8.20, 8.30, 13.20, 15.00, 18.50, 19.05 i 22.00
Els que van per la AP-7 surten des de la parada del riu Servol,
des de l'avinguda Llibertat, Picasso i l'Hospital Comarcal

Moncofa

27

c. Sant Francesc, 103

Xilxes

zona turística nord, 11

La Llosa

VALLS

Almenara

febrer

Les Valls

26

i 19.45.

Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE

c. Pont, 83

Sagunt

SANZ

Puçol

febrer

El Puig

25

 VINARÒS - BCN-AEROPORT

*4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 9.45, 10.45, 10.45, 12.45, 13.45, 15.20, 17.15

av. Pius XII (cant. Picasso)

Massalfassar

ADELL

Albuixech

febrer

4.25, 5.55, 6.55, 7.35, 8.25, 8.45, 9.45, 10.45, 12.45, 13.45 13.15, 15.20,
17.35 i 19.45.

Roca Cúper

24

 VINARÒS-CASTELLÓ (continua a València)
De dilluns a divendres: Vinaròs 7.20, Castelló 9.25, València 10.45
Dissabtes: Vinaròs 7.20, Castello 9.25,València 10.35
 VALÈNCIA-CASTELLÓ-VINARÒS
De dilluns a divendres: València 13.30, Castelló 15.15, Vinaròs 16.45
Dissabtes: , València 14.15, Castello 15.15,Vinaròs 16.45
 VINARÒS-TORTOSA
De dilluns a divendres: 4.25, 5.55, 6.45, 7.00, 7.45, 8.25, 8.45,
9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.30, 15.45, 16.45, 17.45,
18.45, 19.45, 20.45
Dissabtes, Diumenges i festius: 7.00, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45,
12.45, 15.30, 16.45, 17.45, 19.15, 21.45*(aquest últim només
dissabtes)
 TORTOSA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.15, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.25, 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45,
20.15, 21.15 i 23.15
Dissabtes, Diumenges i festius: 6.10, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 14.25, 15.00, 17.30, 19.00, 19.05, 21.00
Parada: Av. Llibertat
*Confirmeu sempre l’horari al telèfon: 902 11 98 14 · HIFE
 VINARÒS-ULLDECONA
8.45, 12.30 i 16.45
ULLDECONA-VINARÒS
6.30, 7.30 i 15.40
 VINARÒS-LA SÉNIA-ROSSELL
12.30 i 16.45
ROSSELL-LA SÉNIA-ULLDECONA-VINARÒS
De dilluns a divendres: 6.00 i 6.45
Parada: Passeig 29 Setembre

 VINARÒS - BARCELONA

1840
2017

1846
-

1848
-

1851
-

1855
-

1859
-

1905
2033

1909
-

1913
-

1916
-

1919
-

1924
-

1928
-

1935
-

1940
2058

1812

1823

1834

1839

18

18

19

19

1920

1928

1945

1950

1943
-

1955
2107

2003
2115

2015
2121

2025
2129

2033
2139

2050
2151

2055
2156

DIAS DE
CIRCULACIÓN

LMXJV
LMXJV
SD
LMXJVSD
LMXJV
SD
LMXJV
SD
LMXJV
LMXJVSD
SD
LMXJV
LMXJVSD

Barcelona

1

LMXJV
LMXJVSD
LMXJVD

Tortosa

BenicarlóPeñíscola

Alcalà de
Xivert

Torreblanca

Orpesa

Benicàssim

Castelló

Almassora

Vila-real

Borriana-Les
Alqueries

Nules-La
Vilavella

Moncofa

Xilxes

La Llosa

Almenara

Les Valls

Sagunt

Puçol

El Puig

Massalfassar

Albuixech

Roca Cúper

ValènciaCabanyal

ValènciaFont Sant Lluís

València
Nord

Observaciones

R

625

631

645

654

704

710

722

-

728

-

736

-

-

-

-

-

751

757

-

-

-

-

810

817

824

1

R

630

636

650

659

709

715

730

735

738

743

748

752

756

758

801

805

810

816

819

823

826

828

836

844

857

2

710

716

729

738

747

754

805

-

810

-

-

-

-

-

-

-

834

-

-

-

-

-

851

-

905

820

826

840

849

859

905

920

925

928

933

938

942

946

948

951

955

1000

1006

1009

1013

1016

1018

1026

1034

1047

833

839

852

901

910

917

934

-

940

-

-

-

-

-

-

-

1005

-

-

-

-

-

1024

-

1038

S

928

934

948

957

1007

1013

1030

1035

1038

1043

1048

1052

1056

1058

1101

1105

1110

1116

1119

1123

1126

1128

1136

1144

1151

LMXJVSD
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